
 

 

 

Armenia po sezonie - 8 dni  
 

Organizator 

 
Organizator: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

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

 

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 – ECZMIADZYN – ZWARTNOC – GARNI – SEWAN – 
DILIDŻAN – CHOR WIRAP – NORAWANK – ARENI – AMBERD 

 

 

Dzień 1. Zbiórka na lotnisku im. Fryderyka 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. Wylot do Armenii o godz. 22.40. Lot 

trwa ok. 3,5 godz. 

 

Dzień 2. Przylot do Erywania ok 4.00 rano, spotkanie z pilotem 

Tamada Tour, transfer do hotelu. Odpoczynek. Śniadanie w 

hotelu. Wycieczka po stolicy Armenii - Erywaniu, jednym z 

najstarszych miast na świecie - starszym od Rzymu o 30 lat. 

Nazwa miasta sięga okresu Urartu i pochodzi od „Erebuni”. 

Stolica Armenii ma już 2800 lat. Erywań znajduje się na skraju 

doliny Ararat na obu brzegach rzeki Hrazdan, na wysokości 900 

- 1300 m n.p.m. Większość głównych centrów kulturalnych 

miasta znajduje się w centrum stolicy. Nazwa miasta pochodzi 

od legendarnej urartyjskiej fortecy Erebuni, od której zaczyna się 

prawie 3-tysiącletnia historia miasta. 

 

 
 

Trasa naszej wycieczki rozpocznie się od wycieczki autobusem 

po mieście, która obejmie wszystkie główne zabytki, główne 

ulice i aleje miasta: Aleja Masztoca ze słynnym krytym bazarem 

i Niebieskim Meczetem, Aleja Marszałka Baghramyana z 

Rezydencją Prezydencką i pięknym budynkiem Parlamentu, 

Aleja Sayat Nova z pomnikiem słynnego francuskiego 

rzeźbiarza Rodina i wiele więcej. 

 

Następnie zwiedzimy centrum. Rozpoczniemy od Kaskad z 

otwartym Muzeum Sztuki Cafesjiana, którego kolekcja zawiera 

dzieła i arcydzieła znanych na całym świecie artystów, takich jak 

Fernando Botero, Arshile Gorki, Jennifer Bartlett, Lynn 

Chadwick, Barry Flanagan i inni. Tutaj oczywiście wejdziemy na 

platformę widokową, aby zobaczyć fantastyczną panoramę na 

różowe miasto, a jeśli szczęście dopisze, zobaczymy 

majestatyczny widok na biblijną górę Ararat. Większość 

naszych wysportowanych podróżników może wejść po 

schodach, pozostałe osoby mogą skorzystać z ruchomych 

schodów, aby wspiąć się na szczyt. 

 

Robiąc fascynujące zdjęcia i zapoznając się z historiami 

Erywania, będziemy kontynuować spacer na Plac Teatralny, 

aby zobaczyć Teatr Opery i Baletu oraz słynne Jezioro 

Łabędzie. Następnie dotrzemy do Alei Północnej z 

imponującymi nowymi budynkami, restauracjami, kawiarniami i 

sklepami. To tutaj znajduje się pomnik słynnego kwiaciarza 

Karabali, który był obrońcą młodych par i zawsze ofiarowywała 

im kwiaty w prezencie. Ostatecznym celem naszego spaceru 

jest Plac Republiki. Jest to centralny plac stolicy Armenii. Jego 

architektoniczny wygląd tworzy pięć budynków 

rozmieszczonych wzdłuż obwodu. Wśród nich mieści się 

Muzeum Historii Armenii i Galeria Narodowa, budynek rządu 

Republiki Armenii ze słynnym zegarem, pod którym obywatele 

Erywania zwykli umawiać się na pierwszą randkę. Plac słynie 

również ze śpiewających fontann, których pokazy można 

oglądać od połowy kwietnia do końca października. Na koniec 

wycieczki odwiedzimy Cicernakaberd - pomnik poświęcony 

licznym ofiarom ludobójstwa Ormian w 1915 roku. 

 

 
 

Nie jest tajemnicą, że koniak ArArAt od wielu lat jest jednym z 

głównych symboli Armenii. Aby zapoznać się z tą legendarną 

marką i jej 130-letnią historią, wybierzemy się do Erywańskiej 

Fabryki Koniaków. Będziemy mieli okazję zapoznać się z 

historią produkcji tego alkoholu w Armenii, śledzić etapy 

produkcji i cieszyć się wyjątkowym smakiem różnego rodzaju 

koniaków ARARAT z pierwszej ręki. 

- odwiedzimy muzeum fabryki, zapoznamy się z legendami 

koniaków ARARAT, poznamy 130-letnią historię produkcji 

armeńskiego koniaku, dowiemy się o znanych konsumentach tej 



 

 

marki, zobaczymy najstarsze armeńskie beczki i medale, które 

zdobią legendę ARARAT . 

- przejdziemy po starzejącej się piwnicy i zobaczymy, jak 

alkohole są przechowywane, dowiemy się, do kogo należą 

imienne beczki i zasmakujemy delikatnego aromatu piwnicy. 

- spędzimy przyjemny i niezapomniany czas w sali 

degustacyjnej, delektując się pysznymi koniakami: 3-

gwiazdkowym ArArAt i 10-letnim Akhtamar. 

Jesteśmy pewni, że po tej fantastycznej trasie zakochasz się w 

tym słonecznym napoju na całe życie! Lunch w jednej z 

lokalnych restauracji. Nocleg w Erewaniu. 

 

 
 

Dzień 3. Śniadanie w hotelu. Wycieczka do Eczmiadzyn - 

religijnej stolicy Armenii (Światowe Dziedzictwo UNESCO). 

Katedra Eczmiadzyn - najstarsza chrześcijańska świątynia 

Armenii, jest jedną z pierwszych w całym chrześcijańskim 

świecie. Pierwszy kamień świątyni, jak głosi legenda, został 

położony między 301 a 303 r. przez św. Grzegorza Oświeciciela, 

pierwszego katolikosa Kościoła Ormiańskiego. Katedrę uznaje 

się za święte miejsce, w którym Chrystus zstąpił i nakazał św. 

Grzegorzowi Oświecicielowi zbudować świątynię w tym 

konkretnym miejscu. W 2001 roku, kiedy Armenia świętowała 

1700 rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa, papież Jan Paweł II 

przywiózł do Eczmiadzynu relikwie pierwszych katolików 

ormiańskich. Przez pięćset lat relikwie św. Grzegorza 

Oświeciciela były przechowywane w Neapolu, a obecnie 

znajdują się w katedrze w Eczmiadzynie. Odwiedzimy także 

tutejsze muzeum, aby zobaczyć Świętą Włócznię, którą Jezus 

Chrystus został zraniony oraz cudownie zachowany fragment 

Arki Noego. 

 

 
 

Następnie odwiedzimy kościół św. Hripsime (VII w.) i dalej 

będziemy kierować się do ruin świątyni Zwartnoc. Świątynia 

została wzniesiona już w VII wieku. Podobnie jak większość 

starożytnych budowli Armenii, Zwartnoc dotrwał do obecnych 

czasów w ruinach pod warstwą ziemi, dopóki jego pozostałości 

nie zostały odkryte na początku XX wieku. Zwartnoc ma wielką 

wartość nie tylko dla Ormian, ale także dla społeczeństwa 

międzynarodowego, ponieważ jest wpisany na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Obiad w lokalnej restauracji. Powrót do 

Erywania. Nocleg w Erywaniu. 

 

 
 

Dzień 4. Śniadanie w hotelu. Łuk Charentsa jest ulubionym 

miejscem turystów, skąd otwiera się wspaniały widok na biblijną 

górę Ararat i Erywań. Łuk nosi imię wielkiego ormiańskiego 

poety Egishe Charentsa, który uwielbiał przybywać w to miejsce 

i cieszyć się pięknem ormiańskiej ziemi. Możesz także cieszyć 

się tym pięknem i zrobić zdjęcie, aby zapamiętać swoją cudowną 

podróż do Armenii. Świątynia Garni - klasyczna świątynia 

hellenistyczna we wiosce Garni. Jest to prawdopodobnie 

najbardziej znana struktura i symbol przedchrześcijańskiej 

Armenii. Kiedyś było ulubionym miejscem ormiańskich królów. 

Piękno świątyni wydaje się wręcz nierealne. Zajmuje trójkątny 

przylądek dominujący w głębokim kanionie, otoczony z dwóch 

stron rzeką Azat. Wąwóz jest niezwykły ze względu na 

niesamowite stoki, znane jako „Symfonia Kamieni”.  

 

 
 

Klasztor św. Gegharda (XII - XIII wiek) – inaczej zwany 

klasztorem Włóczni Przeznaczenia (od włóczni, która zraniła 

Jezusa podczas ukrzyżowania). Klasztor jest częściowo wykuty 

w sąsiedniej górze, otoczony klifami. Spektakularne, wysokie 

klify otaczające klasztor są częścią wąwozu rzeki Azat i zostały 

umieszczone wraz z klasztorem na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO. Niektóre kościoły w obrębie kompleksu 

klasztornego są całkowicie wykute w skała klifowych, inne to 

niewiele więcej niż jaskinie, podczas gdy inne to skomplikowane 

konstrukcje, w których zarówno architektonicznie złożone sekcje 

ścian, jak i pokoje znajdują się głęboko w klifie. W jednej z jaskiń 



 

 

świątyni, która do dziś jest przedmiotem kultu, zimne źródło bije 

ze skały. Uważa się, że jego święta woda leczy z chorób, 

odmładza i daje piękno. Lunch w lokalnej restauracji z 

mistrzowskimi wypiekami ormiańskiego lawaszu. Powrót do 

Erywania. Nocleg w Erywaniu. 

 

Dzień 5. Śniadanie w hotelu. Jezioro Sewan - obdarzone przez 

mieszkańców miejscową nazwą „niebieskooka piękność” i 

„Riwiera Ormiańska” przez obcokrajowców, Jezioro Sewan jest 

jedną z głównych atrakcji turystycznych. Jest to największe 

słodkowodne jeziora wysokogórskie (alpejskie) w Eurazji. 

Odwiedzimy klasztor Sewanawank (IX w.) na szczycie 

półwyspu Akhtamar. Być może właśnie tutaj będziesz chciał 

wypuścić parę gołębi - świętych ptaków Ziemi Noego. I wtedy 

wszystkie twoje ukochane pragnienia na pewno się spełnią! 

Mówią, że gdyby w raju były lasy, góry i źródła mineralne, raj 

byłby jak Dilidżan. Wąwóz Hagharcin jest jednym z najbardziej 

spektakularnych miejsc rezerwatu Dilidżan. Klasztor położony 

jest w umiarkowanym lesie deszczowym na zboczu góry, 

niedaleko ruin średniowiecznej wioski Hagharcin, od której 

pochodzi nazwa klasztoru. Obiad w lokalnej restauracji. Powrót 

do Erywania. Nocleg w Erywaniu. 

 

 
 

Dzień 6. Śniadanie w hotelu. Chor Wirap - oznacza „głęboki 

loch”. Chor Wirap to klasztor i miejsce pielgrzymek, w którym 

Grzegorz Oświeciciel był więziony przez 14 lat, zanim wyleczył 

z choroby króla Tiridatesa III. Spowodowało to przekształcenie 

Armenii w pierwszy chrześcijański naród na świecie w 301 r. 

Świątynia znajduje się w dolinie Ararat ze wspaniałym widokiem 

na biblijną górę Ararat. 

 

 
 

To miejsce to dawna stolica Armenii, starożytny Artaszat (180 r. 

p.n.e.), zbudowany zgodnie ze specjalnym projektem słynnego 

kartagińskiego dowódcy wojskowego Hannibala, który znalazł 

schronienie w Armenii po wojnie z Rzymem.  

Dalej nasza droga prowadzi wzdłuż malowniczego wąwozu 

ozdobionego naturalnymi czerwonymi i pomarańczowymi 

skałami do fantastycznie pięknego klasztoru Norawank (XIII 

w.). Następnie udamy się w kierunku regionu Wajoc Dzor, aby 

odwiedzić wioskę winiarską Areni. Położona na wysokości 

1000 m n.p.m. wioska Areni uważana jest za miejsce, w którym 

uprawiano jedną z najstarszych odmian winogron od czasów 

starożytnych. Spróbujemy również wina ormiańskiego w Areni 

Wine Factory. Powrót do Erywania. Nocleg w Erywaniu. 

 

 
 

 
 

 
 

Dzień 7. Śniadanie w hotelu. Nasz dzień rozpoczniemy od 

wycieczki do Twierdzy Amberd, której nazwa oznacza „fortecę 

w chmurach”. Ta starożytna forteca została zbudowana w X 

wieku na trójkątnym przylądku, gdzie łączą się rzeki Arkaszen i 

Amberd. Następnie pojedziemy do jednego z najbardziej 

zapierających dech w piersiach miejsc Armenii. Tutaj, na skraju 

malowniczego wąwozu rzeki Kasakh, niczym pochodnia na 

wietrze, stoi jedna ze starożytnych ormiańskich świątyń - 

klasztor Sagmosavank (IV w.). Według legendy Sagmosavank 

został założony przez Świętego Grzegorza Oświeciciela 17 

wieków temu. To tutaj założyciel chrześcijaństwa w Armenii, św. 

Grzegorz Oświeciciel, modlił się. Zobaczymy też mały 

wodospad, który wpada w otchłań wąwozu Kasakh. Ormianie 

mówią, że to najwyższy wodospad w Armenii. Następnie 

odwiedzimy fabrykę wina Armenia Wine. Winiarnia łączy 

tradycję z nowoczesnymi technologiami. Armenia Wine to firma 



 

 

rodzinna stworzona z pasji, miłości do swojego kraju i natury. 

Tutaj spróbujemy następujących win: Takar - wytrawne 

czerwone, takar – wytrawne białe, wino Thakarist. W trakcie 

degustacji serwowane będą przekąski: chleb, 3 rodzaje 

ormiańskich serów, suszone owoce, sudżuch. Powrót do 

Erywania. Pożegnalna uroczysta kolacja z ormiańską muzyką 

ludową. Przejazd do hotelu. Nocleg w hotelu w Erywaniu.  

 

Dzień 8. 02:00 Transfer na lotnisko i powrót do domu. 

Dziękujemy za udział w wycieczce i zapraszamy ponownie! 

 

 
 

 
 

Informacje dodatkowe 

 

Impreza: Armenia po sezonie 8 dni, wycieczka objazdowa. 
 
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: 

 
• loty bezpośrednie Warszawa – Erywań – Warszawa (PLL LOT), 

• transfery lotnisko – hotele – trasa wycieczki (klimatyzowany bus), 

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

• dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu, 

• wyżywienie (śniadania i obiadokolacje z daniami kuchni ormiańskiej i 
europejskiej), 

• wejścia biletowane do muzeów, świątyń i atrakcji, 

• degustacja ormiańskiego koniaku ArArAt, 

• relaks nad jeziorem Sewan, 

• koncert folklorystyczny, 

• wizyty na lokalnych, barwnych bazarach i pchlim targu, 

• opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

• kameralne grupy,  

• lokalny koloryt i kultura, 

• ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 
Cena nie obejmuje: 

 
• usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

• zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-
osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.), 

• zwyczajowych napiwków, 

• posiłków, przekąsek, napojów alkoholowych i bezalkoholowych 
nieujętych w programie wycieczki, 

• ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie, 

• 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 

 

 
 

 

 

 


