
 
 

 

 

Winne szlaki Armenii 8 dni 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

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

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 8 dni 
 

ERYWAŃ – WAGHARSZAPAT – ZWARTNOC – WINIARNIA MARAN 

– CHOR WIRAP – WINNICA ARENI – NORAWANK – TWIERDZA 

AMBERD – KLASZTOR SAGHMOSAWANK – WINIARNIA 

ARMENIA WINE – JEZIORO SEWAN – ERYWAŃ 

 

 

 

Dziś nie mamy już żadnych wątpliwości: kolebką światowego 

winiarstwa jest Armenia. Potwierdzają to badania 

archeologiczne, jak również zapisy biblijne. Stary Testament 

podaje, że arka Noego zatrzymała się na szczycie świętej góry 

Ararat, a gdy woda opadła, Noe wyruszył wraz z synami przez 

armeńskie, wyjątkowo żyzne doliny, gdzie posadził pierwsze 

krzewy winorośli. W 2010 r. datowanie węglowe szczątków 

odkrytych przez archeologów w kompleksie jaskiń Areni 1, w 

regionie Wajoc Dzor, jednoznacznie potwierdziło, że właśnie w 

Armenii powstał najstarszy na świecie ośrodek produkcji wina! 

Prócz nasion i uschniętych fragmentów winorośli właściwej (Vitis 

vinifera) badacze odnaleźli inne fascynujące ślady z 

zamierzchłej przeszłości, które całkowicie odmieniły naszą 

wiedzę o rozwoju winiarstwa. To niesamowite móc dziś 

zobaczyć miejsca, spływające winem od tysiącleci. Miejsca, 

gdzie legendy nabierają z każdą kroplą coraz bardziej realnych 

kształtów…     

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie, o 

godz. 20.00 spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w 

hali odlotów (strefa C, przy stanowiskach odprawy PLL LOT, nr 

stanowisk od 260). Odprawa paszportowo-bagażowa. O godz. 

22.40 wylot do Erywania. Lot twa 3 godz. 35 min.  

 

 

2. dzień – przylot do Erywania. Transfer do hotelu, odpoczynek 

i śniadanie. O godz. 11.00 zwiedzanie Erywania. Przejazd 

autobusem przez główne aleje miasta: Masztoca, Marshall 

Baghramian Avenue Sayat Nova, do centrum. W sercu stolicy 

Armenii zobaczymy słynne Kaskady w Erywaniu z plenerowym 

Muzeum Sztuki Cafesjiana. Przejście na plac Wolności, gdzie 

zwiedzimy neoklasycystyczny Ormiański Narodowy 

Akademicki Teatr Opery i Baletu i zobaczymy prawdziwe 

„Jezioro Łabędzie”. Kolejnymi punktami na trasie naszej 

wycieczki będą aleja Północna z nowoczesną architekturą, 

licznymi restauracjami, kawiarniami, sklepami i pomnikiem 

słynnego florysty Karabali, a następnie plac Republiki – główny 

plac Erywania, gdzie znajdziemy m.in. śpiewające fontanny, 

Muzeum Historii Armenii, Narodową Galerię Armenii i siedzibę 

rządu Republiki Armenii z wieżą zegarową. Następnie 

odwiedzimy Cicernakaberd – kompleks pomnikowy 

poświęcony pamięci ofiar ludobójstwa Ormian z 1915 r. Jedną z 

największych atrakcji tego dnia będzie zwiedzanie Erywańskiej 

Fabryki Koniaków, połączone z degustacją lokalnych 

trunków. Czas wolny w mieście lub od razu powrót do hotelu. 

Obiadokolacja i nocleg. 

 

 
 

3. dzień – śniadanie. Wyjazd do Wagharszapat (Eczmiadzyna), 

religijnej stolicy Armenii (UNESCO). W zespole klasztornym 

zwiedzimy katedrę, kościół św. Hripsime i muzeum ze 

skarbcem katedralnym (tu poszukamy Świętej Włóczni i 

cudownie zachowanego fragmentu arki Noego). Przejazd do 

Zwartnoc, gdzie zobaczymy ruiny katedry z VII w. (UNESCO). 

Lunch w lokalnej restauracji. Przejazd do winiarni Maran, gdzie 

zwiedzimy piwniczki winne, poznamy winiarską historię rodziny 

Maran i skosztujemy 5–6 rodzajów win (Noravank i Bagratuni – 



 
 

 

białe wytrawne i czerwone wytrawne; M. Parajanov – czerwone 

z owoców granatu, wytrawne, półwytrawne bądź półsłodkie; 

Avagini – czerwone, półsłodkie, deserowe), serwowanych z 

lawaszem i serem. Powrót do Erywania. Obiadokolacja i nocleg. 
 
4. dzień – śniadanie. Wyjazd do doliny Ararat, gdzie zwiedzimy 

klasztor Chor Wirap. Dalszy przejazd do regionu Wajoc Dzor, 

gdzie znajdziemy słynącą z produkcji win wioskę Areni. 

Odwiedzimy winnicę Areni, skosztujemy lokalnych win i zjemy 

smaczny lunch. Poznamy też dzieje miejscowych jaskiń, w 

których archeologowie odkryli liczne artefakty, przemawiające 

za wielowiekową historią winiarską tych terenów. Przejazd 

malowniczym wąwozem rzeki Arpa do przepięknego klasztoru 

Norawank (XIII w.). Powrót do Erywania. Obiadokolacja i 

nocleg. 

 

 
 

5. dzień – śniadanie. Dzień rozpoczniemy wycieczką do 

starożytnej twierdzy Amberd – „fortecy w chmurach”. 

Następnie udamy się do jednego z najbardziej niesamowitych 

miejsc w Armenii, czyli do klasztoru Saghmosawank. 

Świątynia, usytuowana na skraju malowniczego wąwozu rzeki 

Kasakh, wygląda niczym pochodnia na wietrze i ma wspaniałą 

akustykę. Nieopodal, w otchłań wąwozu Kasakh, wpada 

niewielki wodospad, który jest zarazem uważany za najwyższy 

w Armenii. Następnie pojedziemy do wsi Ohanavan, gdzie 

odwiedzimy naszą uroczą znajomą, niezwykle gościnną 

gospodynię Vahanush, która przyrządza najsmaczniejsze 

dania kuchni ormiańskiej z produktów organicznych, 

pochodzących z jej gospodarstwa i ogrodu. Teściowa Vahanush 

pokaże nam z kolei, jak upiec prawdziwy ormiański lawasz – 

będzie to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć tradycyjną 

ormiańską ceremonię wypieku chleba. Na koniec wybierzemy 

się do winiarni Armenia Wine, gdzie skosztujemy wina Takar 

(czerwone wytrawne, białe wytrawne) z sucharami, trzema 

rodzajami sera i suszonymi owocami. Powrót do Erywania. 

Obiadokolacja i nocleg. 

 

6. dzień – śniadanie. Wyjazd nad jezioro Sewan. Relaksujący 

spacer nad jeziorem i przejście na szczyt półwyspu Ahtamar, 

gdzie zwiedzimy klasztor Sewanawank. Lunch w lokalnej 

restauracji – chętni będą mogli posmakować dań z ryb 

złowionych w jeziorze Sewan. Powrót do Erywania. 

Obiadokolacja i nocleg. 

 

7. dzień – po śniadaniu dzień wolny, czas na zakupy i 

odpoczynek. Wieczorem pożegnalna obiadokolacja w 

restauracji. Nocleg. 

 

8. dzień – przygotowanie do wylotu, śniadanie w formie suchego 

prowiantu. Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Winiarnia Areni. Gdzie znajduje się najstarsza winiarnia 

świata? Na to pytanie nie odpowiedzielibyśmy tak łatwo, gdyby 

nie… dzieci z armeńskiej wioski Areni. W 2007 r. bawiące się w 

tutejszej jaskini maluchy ściągnęły na siebie uwagę dorosłych, 

w tym archeologów, którzy w niepozornych skalnych jamach 

odkryli niewiarygodne artefakty. W różnych „pokojach” groty 

badacze odnaleźli najstarsze dotąd elementy ubioru: buty ze 

skóry (3500 lat p.n.e.) i spódnicę ze słomy (3900 p.n.e.), a także 

słomiane kosze, ceramikę i przedmioty rytualne. Uwagę 

eksploratorów zwróciło coś jeszcze: prasa do wina, ślady 

pigmentu nadającego czerwonemu winu charakterystyczną 

barwę oraz nasiona i łodygi jednej z najstarszych odmian 

winorośli, których wiek określono na 6 tys. lat! To nie przypadek, 

że 2 km od jaskini Areni – uznawanej za najstarszą winnicę 

świata i przebadanej dotychczas w zaledwie 5 proc., a więc 

kryjącej jeszcze wiele tajemnic – znajdziemy Areni Wine 

Factory, winiarnię serwującą najlepsze smaki Armenii. W 

klimatycznych wnętrzach manufaktury, 1,5 godz. drogi od 

zabytkowego klasztoru Chor Wirap, skosztujemy różnych 

smaków lokalnej tradycji winiarskiej. Posłuchamy też legend, 

których po odkryciu nadzwyczajnej jaskini stale przybywa… 

 

 
 

Winiarnia Armenia Wine pod Erywaniem to niewielka 

manufaktura rodzin Vardanyana i Mkrtchyana, która od 2006 r. 

zdążyła już osiągnąć status ikony nowoczesnego armeńskiego 

winiarstwa. Pomimo wyraźnie awangardowego stylu Armenia 

Wine sprytnie łączy współczesne i tradycyjne metody wyrobu 

win. Obok innowacyjnych kadzi i pras do winogron zobaczymy 

tu stylizowane na jaskinie piwniczki z dębowymi beczkami, 

świadczące o ogromnym szacunku właścicieli do ormiańskiego 

dziedzictwa kulturowego i lokalnej przyrody. W klimatycznych 



 
 

 

wnętrzach wytwórni skosztujemy win białych, czerwonych i 

różowych, niegazowanych i musujących – powstających z 

wyselekcjonowanych odmian winogron, m.in. z Areni, a 

serwowanych z trzema rodzajami sera, wędlinami, pieczywem i 

suszonymi owocami – które otwierają okno na wciąż szerzej 

nieodkryte winiarskie skarby Armenii. 

 

 
 

Winiarnia Maran to jedna z najlepszych winiarskich manufaktur 

Armenii. W czasach radzieckich była też największa w kraju. O 

jej znaczeniu świadczą nie tylko hektary ekologicznych winnic 

na wzgórzu (1375 m n.p.m.) pod Eczmiadzynem, duchowym 

centrum Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Maran to przede 

wszystkim 200-letnia tradycja zamykania w dębowych beczkach 

prawdziwej pasji i wyrafinowanego smaku. Aby je zgłębić, w 

Erywaniu zajrzymy do budynku z lat 40. XX w., kryjącego w 

podziemiach 12 okazałych piwnic. W dwóch z nich zanurzymy 

się w magiczny świat winiarni Maran, której początki sięgają 

1828 r. Nasycimy zmysły 5–6 rodzajami wina z winogron i 

granatów, serwowanego z serem i lawaszem (tradycyjnym 

ormiańskim chlebem). Z fascynujących anegdot państwa 

Harutyunyan, właścicieli piwniczki, dowiemy się, na czyją cześć 

winiarnię nazwano Maran. Dzięki tutejszym gospodarzom 

poznamy też sekrety produkcji lokalnych trunków. 

 

 
 

Ormiański koniak. W krainie Noego, na pozór cichej, spokojnej 

i przesiąkniętej religijnością, tętni źródełko najprzedniejszego 

koniaku. A właściwie brandy ArArAt – jedynej na świecie, która 

po zdobyciu w 1900 r. Grand Prix w Paryżu może być 

sprzedawana jako koniak. Wybierzemy się do słynnej wytwórni, 

gdzie poznamy tajniki wyrobu złocistego trunku, wytwarzanego 

tradycyjnymi metodami z białych winogron. Legendarny, 

produkowany od 1887 r. koniak ArArAt jest dowodem kunsztu 

lokalnych rzemieślników i stanowi integralną część kultury 

narodowej Armenii. Ci, którzy skosztują różnych jego rodzajów, 

poczują, że armeński koniak fascynuje mocą ognistego feniksa 

i urzeka wysublimowaną elegancją – tak samo jak święta 

ormiańska góra Ararat, której alkohol ten zawdzięcza swą 

nazwę. 

 

 
 

Erywań. W stolicy Armenii spotkamy się z historyczną i 

kulturową spuścizną Ormian. W muzeum Matenadaran 

zobaczymy manuskrypty pochodzące nawet z V stulecia! W 

wykutym w skale magazynie rękopisów obok inkunabułów i 

cennego, uważanego za skarb narodowy Kodeksu 

Eczmiadzyńskiego odnajdziemy XVII-wieczny list po polsku. W 

pobliskim monastyrze Khor Wirap dowiemy się, dlaczego św. 

Grzegorza uwięziono w studni, i obejrzymy majestatyczny 

Ararat, świętą górę Ormian, pod którą miała spocząć biblijna 

arka Noego. By lepiej zrozumieć miejscowych, zwiedzimy także 

muzeum Tsitsernakaberd, poświęcone pamięci ofiar rzezi 

Ormian w latach 1915–1918. Pełen emocji dzień zakończymy 

wieczornym spacerem po mieście. Ruszymy szlakiem skąpanej 

w zieleni, dawnej i nowoczesnej architektury – od pięknych 

placów i alei z obiektami kultury i klimatycznymi kawiarenkami 

aż po punkt widokowy z panoramą na miasto i ośnieżony szczyt 

Araratu. 

 

 
 

Kaskady w Erywaniu. 572 stopnie? Zdecydowanie warto tyle 

pokonać, by odkryć wszystkie sekrety erywańskich Kaskad! Na 

każdym z pięciu dziedzińców słynnego kompleksu 

architektonicznego zobaczymy inne atrakcje: ogrody alpejskie, 

fontanny, oczka wodne, chaczkary i liczne rzeźby. Te ostatnie 

naprowadzą nas na trop Muzeum Sztuki Cafesjiana, gdzie 

poznamy historię imponujących schodów z białego porfiru 

między centrum Erywania a parkiem Haghtanak. Krok za 

krokiem dowiemy się, że schody zaprojektował już w XIX w. 

Aleksandr Tamanian, lecz pomysł zaczął nabierać rumieńców 

dopiero w 1970 r. I pewnie zostałby porzucony, gdyby nie Gerard 



 
 

 

Cafesjian, ormiański milioner i filantrop, który zapewnił fundusze 

na stworzenie ogrodów opadających ku centrum miasta i 

przekształcił je w muzeum sztuki nowoczesnej. Gdy wdrapiemy 

się na szczyt Kaskad – wysokich na 302 m, z tarasem 

widokowym ulokowanym na 450. metrze – znajdziemy jeszcze 

jedną niespodziankę: fantastyczną panoramę stolicy Armenii z 

majaczącym w oddali ośnieżonym Araratem. 

 

Muzeum Sztuki Cafesjiana. Trzęsienie ziemi i regres 

gospodarczy po upadku ZSRR – w takiej chwili kulturalne życie 

Armenii potrzebowało cudu. Okazał się nim Gerard Cafesjian. 

Właśnie ten ormiańsko-amerykański biznesmen i kolekcjoner 

sfinansował budowę słynnych Kaskad, unowocześnił projekt 

ogromnych schodów i przekształcił je w nowoczesne centrum 

sztuki, które promuje ormiańską kulturę narodową i światowej 

sławy artystów. Na kolejnych platformach ukwieconych schodów 

i w muzealnych halach zobaczymy bajecznie oświetlony 

Kryształowy Pałac Swarovskiego oraz dzieła takich twórców, jak 

Fernando Botero (autor kultowych rzeźb „Kot”, „Palaczka”, 

„Rzymski żołnierz”), Joana Vasconcelos (ażurowy „Pawilon 

herbaciany”), Grigor Khanjyan (twórca monumentalnego fresku 

w sali prezentującej przełomowe wydarzenia z historii Armenii), 

Davis Martin (rzeźba „Trzech nurków”) i wielu innych. W 

stworzonym przez filantropa Muzeum Sztuki Cafesjiana 

znajdziemy nie tylko pokaźne zbiory rzeźby i malarstwa, lecz 

także niejedną okazję do uczestnictwa w imprezach 

kulturalnych, które nadają armeńskiej stolicy inspirujący koloryt i 

wypełniają miasto pozytywną energią. 

 

 
 

Eczmiadzyn. Co takiego kryje w sobie Wagharszapat, znany 

pod historyczną nazwą Eczmiadzyn, że pierwsi osadnicy 

pojawili się tu już w epoce kamienia? Zagłębimy się w dzieje 

miasteczka, dumnie głoszące, że zamieszkiwali je erudyci i 

spryciarze. W VIII stuleciu p.n.e. doprowadzili wodę z rzeki 

Ildaruni, co było wówczas inżynieryjno-budowlanym 

fenomenem. Ewenementów doświadczymy tu zresztą więcej – 

liczne dawne obiekty mimo burzliwych losów kraju przetrwały i 

zachwycają do dziś! Poznamy niezaprzeczalną świętość 

narodową Ormian: wpisany na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO zabytkowy kompleks katedralny, za sprawą którego 

Wagharszapat zyskał miano armeńskiego Watykanu. We 

wnętrzu budowanej od IV w. kamiennej świątyni odnajdziemy 

iluminowane rękopisy, ikony, rzeźby, krucyfiksy, płonące świece 

wotywne i wszechogarniającą ciszę, przerywaną jedynie 

modlitewnym szeptem wiernych. Ale zanim przekroczymy próg 

siedziby Katolikosa Wszystkich Ormian, sprawdzimy, czy nad 

wejściem naprawdę wisi włócznia, którą przebito bok 

ukrzyżowanego Chrystusa. 

 

 
 

Kościół św. Hripsime Podobno była kobietą nieprzeciętnej 

urody. Ale jako „poślubiona Bogu dziewica” stanowczo odrzuciła 

zaloty cesarza Dioklecjana i króla Tiridatesa III – poganina, który 

po nawróceniu uczynił chrześcijaństwo religią państwową 

Armenii. W miejscu hellenistycznej świątyni, gdzie św. Hripsime 

(Rypsyma) poniosła męczeńską śmierć z ręki wzgardzonego 

Tiridatesa, zobaczymy dziś poświęcony mniszce kościół z 618 r. 

Klejnot ormiańskiej architektury z różowego tufu, o 

zachwycającej bryle w stylu ormiańskiego klasycyzmu, 

odnajdziemy w zespole klasztornym Eczmiadzyn (patronat 

UNESCO). W surowych, niemal całkowicie pozbawionych 

ozdób wnętrzach kościoła – który zdaniem niemieckiego 

historyka sztuki Wilhelma Lübke powstał na najbardziej 

skomplikowanym spośród planów krzyżowych – odkryjemy 

wspaniałe stropy, wyłożony macicą perłową ołtarz z 1741 r. i 

owiany aurą tajemnicy symboliczny grób św. Hripsime. 

 

 
 

Zwartnoc. Kiedy w 1893 r. mnich Mesrop Ter-Mowsesjan 

przybył do miejscowości Zwartnoc, zamiast wspaniałego 

kościoła z VII w. zobaczył smętne ruiny. Czy tak samo jak on w 

blokach różowego piaskowca dojrzymy więcej niż tylko gruzy 

dawnej świetności? Taką szansę zyskamy, gdy przeniesiemy 

się w przeszłość i poczujemy pod stopami ziemię dudniącą od 

nieuchronnie nadciągającej katastrofy. Oczami wyobraźni 

ujrzymy, jak trzęsienie ziemi z 930 r. w okamgnieniu pochłania 

solidną, trzykondygnacyjną świątynię. Wędrując wśród 

rumowiska, odkryjemy jednak piękno, którego nie zdołały 

zniweczyć ani nieokiełznany żywioł, ani upływ czasu. Dotkniemy 

ciepłych od armeńskiego słońca kamiennych ścian i spojrzymy 

w górę arkadowych zwieńczeń na bogato rzeźbione kolumny. W 



 
 

 

kapitelach z orłem, misternymi plecionkami, kiściami winogron i 

monogramem katolikosa Nersesa, budowniczego kościoła, 

poznamy kunszt dawnych rzemieślników – nieprzemijający tak 

jak pamięć o jednej z najznamienitszych armeńskich katedr. 

 

 
 

Chor Wirap. Po niezapomniane wrażenia wpadniemy do 

głębokich lochów – bo tak z armeńskiego tłumaczy się nazwę 

klasztoru Chor Wirap. Szybko przekonamy się, że leżącą 8 km 

od granicy z Turcją świątynię nazwano tak nie bez powodu. Do 

kryjących się w jej podziemiach kazamat król Tiridates III wtrącił 

bowiem Grzegorza Oświeciciela – i zapewne nie tylko jego. 

Zajrzymy do tajemniczego monastyru, niegdysiejszej siedziby 

katolikosa, by podczas podróży do III w. n.e. odkryć wszystkie 

sekrety drzemiące w kamiennych murach. Usłyszymy echo 

legendy o założycielu Kościoła ormiańskiego, męczenniku i 

świętym, który zjawił się w pogańskiej Armenii, by szerzyć miłość 

do jednego Boga. Ormiańska i syryjska wersja mitu różnią się 

od siebie, ale według obu uwięziony w klasztornych lochach 

Grzegorz cudownie uzdrowił armeńskiego władcę, za co ten, 

jako pierwszy w historii, uwierzył w siłę chrześcijaństwa i uczynił 

je religią państwową. Dziś Armenia to jeden z bardziej religijnych 

krajów, a siłę wiary jej mieszkańców najmocniej odczujemy 

właśnie tu, w klasztorze u stóp świętej góry Ararat. 

 

 
 

Twierdza Amberd. Wdrapiemy się na zbocza góry Aragac, by 

zdobyć „fortecę w chmurach” – bo tak tłumaczy się nazwę 

twierdzy Amberd, największej, jaką kiedykolwiek wybudowano 

w Armenii. Wśród ruin na 2300 m n.p.m. odszukamy dawne 

piękno kamiennej potęgi, poznamy historię jej powstania i 

upadku. Dowiemy się, jakie wydarzenia obróciły w gruzy 

wspaniały trzypiętrowy zamek z ciosanego bazaltu, 

wybudowany w VII w. przez szlachecki ród Kamsarakan. 

Sprawdzimy, dlaczego niezdobyta twierdza, którą książę 

Vahram Pahlavuni otoczył grubymi murami, ugięła się w XIV w. 

pod naporem Mongołów. Oczami wyobraźni zobaczymy też 

wzniosłą codzienność fortecy Amberd. Księcia zmierzającego 

dostojnym krokiem do luksusowej łaźni z basenem kąpielowym 

i podłogą podgrzewaną na wzór rzymski. Dworzan 

przechadzających się po pachnących kadzidłem komnatach, 

bogato zdobionych rzeźbami, jedwabiami, brokatami oraz 

dekorami z brązu, złota i srebra. I króla ze świtą, który oddaje 

się modlitwie w kościele Vahramashen z 1026 r., przycupniętym 

tuż nad zieleniącym się urwiskiem. 

 

 
 

Klasztor Saghmosawank. Śladem Grigora Lusavoricha 

dotrzemy na niemal idealnie płaski szczyt przepastnego wąwozu 

wyrzeźbionego przez rzekę Kasagh. Do miejsca, którym 

absolutnie zachwycił się pierwszy ormiański katolikos, uznając 

je za idealne pod budowę Saghmosawank – klasztoru Psalmów. 

Jeden z najważniejszych ośrodków duchowych średniowiecznej 

Armenii ufundował w 1215 r. książę Vache Vachutian, a 

zaprojektował niejaki Momik. Chociaż nie dowiemy się zbyt 

wiele o tajemniczym architekcie, ujrzymy znakomite efekty jego 

pracy: piękny dziedziniec, surowe, masywne ściany z wysokimi 

kopułami i zdobionym świetlikiem oraz piękny żyrandol i 

stworzony z barwnych kamieni pejzaż wschodzącego słońca, 

anioła, godła cesarskiego i orła złapanego przez baranka. W 

klasztorze wyraźnie usłyszymy też własne szepty i odgłosy 

kroków – nie bez powodu, bo wspaniała akustyka potęgowała 

moc śpiewanych tu psalmów, od których świątynia wzięła swą 

nazwę. 

 

 
 

Sewan. Dokonamy niemożliwego! W Armenii odwiedzimy 

królestwo Neptuna: ormiańskie morze, jak nazywa się 

największe jezioro Kaukazu – aż jedenaście razy większe od 



 
 

 

polskich Śniardw, a przy tym jedno z najwyższej położonych na 

świecie. Aby zanurzyć w nim stopy, dotrzemy do pięknej kotliny 

na 1900 m n.p.m. Po drodze spotkamy lokalnych rybaków z 

wędzonymi darami prosto z akwenu, który zajmuje blisko szóstą 

część powierzchni kraju. Nad jeziorem Sewan, które okala 

skalisto-trawiasty płaskowyż i wstęga łagodnych, choć surowych 

gór, odnajdziemy spokój i liczne spośród 210 gatunków 

bytujących tu ptaków. W jego błękitnej tafli dojrzymy też odbicie 

podmywanych przez wodę huśtawek, drewnianych pomostów, 

wiosek, w których czas cofnął się do lat 80., i zabytkowego 

klasztoru Sewanawank z VIII w., gdzie do dziś odprawia się 

nabożeństwa. Przy świątyni chętni mogą pójść śladem 

biblijnego Noego i dać wolność kupionemu wcześniej białemu 

gołębiowi. Obserwując szybującego nad Sewanem skrzydlatego 

lotnika, tak jak on poczujemy beztroską wolność. 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Winne szlaki Armenii, 8 dni, wycieczka objazdowa, wine tour.  

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw 

wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. 

Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju 

drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej. Szczegóły u Organizatora. 

 

Szczegóły dotyczące wyprawy: 

 

W cenie: 

− transfery klimatyzowanym busem z/na lotnisko, do/z hotelu i na trasie 

wycieczki, 

− noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z winem, w wybrane dni 

dodatkowo lunche), 

− warsztaty kulinarne, 

− degustacja lokalnych trunków i potraw, 

− zwiedzanie winnic, winiarni i wytwórni koniaku z degustacją, 

− bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych atrakcji, 

− autentyczne spotkania z lokalnymi mieszkańcami, 

− atrakcje plenerowe, historyczne i kulturowe, 

− opieka doświadczonego, polskojęzycznego pilota-przewodnika i 

właściciela Tamada Tour, 

− zwiedzanie miejsc niedostępnych dla zwykłych turystów, 

− kameralna grupa,  

− lokalny koloryt i kultura, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

Cena nie obejmuje: 

− kosztów biletów lotniczych na trasie Warszawa – Erywań – Warszawa, 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− posiłków oraz napojów bezalkoholowych i alkoholowych nieujętych w 

programie wycieczki, 

− napiwków lokalnych, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-

osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.), 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych. 

 
© 2020 TAMADA TOUR. 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. 
www.tamadatour.pl 


