
 

Bezdroża Armenii -  trekking/ 

jeep tour 2018 

Organizator: LLC TAMADA TOUR, Chikobava str. 

#33/Adjametis str. #2, Chugureti district, 0102 Tbilisi, Gruzja. 

Tel.: +48 792 004 069, tel.: +995 558 107 555, e-mail: 

biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl  

Przedstawiciel w Polsce: TAMADA TOUR Sp. z o.o., 

Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne, 

tel.: 792 004 069, biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl   

7 dni 

1. dzień - zebranie grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie, 

spotkanie o godz. 20.00 z przedstawicielem biura Tamada-Tour 

w hali odlotów, strefa D, przy stanowiskach odprawy PLL LOT. 

Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Armenii 

o godz. 22.20. Lot trwa 3 godziny i 25 minut. 

 

2. dzień (dystans: 40 km + 12 km trekkingu) - - o godz. 3:45 

czasu ormiańskiego przylot do Erywania, powitanie przez pilota 

Tamada Tour, transport z lotniska do hotelu, odpoczynek. 

śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przejedziemy do wioski 

Sevaberd, gdzie spotkamy się z przewodnikiem górskim i 

rozpoczniemy trekking do jeziora Akna (w autobusie każdy 

otrzyma suchy prowiant na drogę). Jezioro Akna jest jednym z 

najpiękniejszych jezior w Armenii. Akna oznacza "oko" po 

ormiańsku. Jest to jezioro o pochodzeniu wulkanicznym i 

znajduje się na granicy regionów Kotayk i Gegharkunik. Po 

drodze spotkamy Jazydów, którzy reprezentują największą 

mniejszość narodową w Armenii. Ich główną działalnością jest 

hodowla zwierząt. Po 12 km trekkingu dotrzemy do jeziora i 

zjemy kolację. Nocleg w namiotach. 

3. dzień (dystans: 14 km trekkingu) - śniadanie w 

obozowisku. Po śniadaniu rozpoczynamy trekking od Jeziora 

Akna do wulkanu Azhdahak położonego w zachodniej części 

wzniesienia. To wymarły wulkan. W kraterze znajduje się 

jezioro. Jezioro powstaje rokrocznie z topniejącego śniegu. Ze  

szczytu Azhdahak zobaczymy górę Ararat,  Dolinę Kotayk, 

Jezioro Sevan i góry Gegamskie. Nocleg w namiotach. 

 

4. dzień (dystans: 40 km + 15 km trekkingu) - śniadanie w 

obozowisku. Po śniadaniu zaczynamy trekking w kierunku 

jeziora Vanki. W pobliżu jeziora zachowały się Vishapakary 

(Smocze Kamienie), w starożytnej ormiańskiej mitologii 

kamienie te symbolizowały bóstwa wody. Naokoło można 

zauważyć wiele różnych petroglifów, najstarsze z nich 

datowane są na 7 tysiąclecie p.n.e. Kontynuujemy trekking do 

wioski Goght i odwiedzimy klasztor Geghard i świątynię Garni. 

Następnie wracamy do Erywania. Obiadokolacja. Nocleg w 

hotelu. 

 

5. dzień (dystans: 40 km + 40 km jazdy terenowej) - 

śniadanie w hotelu. Po śniadaniu rozpoczniemy jazdę jeepami 

w kierunku światyni Neghuts. Po zwiedzaniu udamy się do 

zalesionych gór i wąskimi leśnymi ścieżkami do jeziora 

Tsaghkunyats, gdzie będziemy mieli lunch. Z jeziora mamy 

niesamowicie piękny widok na otaczające góry. W lesie 

rozstawimy nasze namioty. Na obiadokolację będzie pyszny 

ormiański grill. Nocleg w namiotach. 

 

6. dzień (dystans: 40 km + 40 km jazdy terenowej) - 
śniadanie w obozowisku. Po śniadaniu zaczniemy drugą część 

zjazdu do wioski Hankavan. Zaraz po dotarciu do Hankavan 
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będziemy mieli ciepłą kąpiel w naturalnych gorących źródłach. 

W drugiej części dnia odwiedzimy jezioro Sevan, jedno z 

najwyżej położonych jezior słodkowodnych na świecie, na 

wysokości 1900 metrów n.p.m. Odwiedzimy klasztor 

Sevanavank na półwyspie Sevan. Po zwiedzaniu wracimy do 

Erywania. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu. 

 

7. dzień – przygotowanie do powrotu do Polski, godz. 2.00 

w nocy – wyjazd na lotnisko, 4.40 – wylot do Warszawy, 6.30 – 

przylot. Dziękujemy Państwu za udział w naszej wycieczce 

i zapraszamy ponownie! 

TAMADATOUR 2018 

Prawo do błędów w druku zastrzeżone. 

Oferujemy wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody 

na ich kopiowanie. 

Program nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 

par. 1 Kodeksu cywilnego. 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: 

TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 

3, 05-540 Zalesie Górne, tel.: 792 004 069, 

biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl   
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