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ARMENIA – GRUZJA - wyprawa 
 
Trasa: (ARMENIA) Erywań – Etchmiadzin – Hripsime – Gayane – 
Zvartnots – Garni – Geghard – Khor Virap – Noravank – 
Sevan/Dilijan – Haghartsin – Ashtarak – Saghmosavank – Haghpat 
– Sanahin – Alaverdy – (GRUZJA) Tbilisi – Uplisciche – Mccheta – 
Dżwari – Ananuri – Kazbegi – Sighnaghi – Bodbe 
 
 
O Armenii wiemy niewiele, natomiast bogactwo historyczne i 
kulturowe tego kraju może przyprawić o zawrót głowy... 

Wielowiekową spuściznę historyczną poświadczają zabytki z listy UNESCO – zwłaszcza skalne klasztory 
w Geghard, czy kompleksy klasztorne Sanahin i Haghpat. W Armenii doświadczymy gościnności i 
życzliwości mieszkańców, będziemy delektować się specjałami wspaniałej i bardzo urozmaiconej, 
ormiańskiej kuchni, a także skosztujemy wspaniałych, lokalnych win i cenionej na całym świecie 
armeńskiej brandy. 
Gruzja – to kraj pełen wspaniałych ludzi, przepięknych krajobrazów i cudownych, niezwykłych, starych 
zabytków. Kraj również tragiczny, targany w ostatnim czasie wieloma wojnami. Kraj Stalina, Berii i 
Grigorija z Czterech Pancernych. Kraj najwspanialszych na świecie uczt, najpiękniejszych toastów i 
najbardziej niezwykłego w Europie alfabetu. 
 
Największe atrakcje:  

 Erywań – stolica Armenii, wizyta w wytwórni armeńskiej brandy 

 Eczmiadzyn – religijna stolica Kościoła Ormiańskiego 

 Klasztor Khor Virap – usytuowany w dolinie, naprzeciw góry Ararat, gdzie biblijny Noe zarzucił 
kotwicę swojej Arki  

 Jezioro Sevan – szmaragd Armenii, jedno z największych, górskich, słodkowodnych jezior Eurazji  

 Udział w ceremonii pieczenia lavash – tradycyjnego chleba 

 Uplisciche – gruzińskie skalne miasto 

 Mccheta – miejsce chrztu i początków gruzińskiego państwa   

 Tbilisi – stolica Gruzji, kulturowy tygiel    
 

 Termin:     Cena:     
 24.04 – 06.05.2018r.   3280 zł + 1415 EUR 
 10.07 – 22.07.2018r.   3280 zł + 1415 EUR     
 07.08 – 19.08.2018r.   3280 zł + 1415 EUR 
 11.09 – 23.09.2018r.   3280 zł + 1415 EUR 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 

 
Dzień 1 Warszawa – Erywań (-/-/-)         
Wylot z Warszawy, przelot do Erywania. 
 
Dzień 2 Erywań (S/L/-)       
Po przylocie transfer do hotelu, nocleg. Po śniadaniu zwiedzanie Erywania, różowej stolicy Armenii, 
nazywanej tak, ponieważ większość budynków ma tutaj różowy odcień. To jest najbardziej 
charakterystyczna cecha pejzażu Erywania. Zobaczymy pomnik i muzeum ludobójstwa w 1915r. - jeden z 
najbardziej imponujących zabytków w Erywaniu. Następnie: kompleks sportowo-koncertowy, Most 
Kievyan, Pałac Prezydencki, akademię nauk, Parlament, budynek Związku Pisarzy, Operę, Plac 
Republiki; wizyta w jedynym ocalałym błękitnym meczecie przy Mashtots Avenue. Wizyta w wytwórni 
armeńskich brandy.  Nocleg w Erywaniu 
 
Dzień 3 Etchmiadzin – Hripsime – Gayane – Zvartnots - Erywań (S/L/-)  
Po śniadaniu wyruszamy w podróż do krainy starożytnych skarbów historii chrześcijańskiej – Etchmiadzin. 
To  religijna stolica Kościoła Ormiańskiego i siedziba Najwyższego Patriarchy i Katolikosa Wszystkich 
Ormian. Zobaczymy m. in. katedrę zbudowaną w 303 r., będącą arcydziełem ormiańskiej architektury 
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klasycznej i uważaną za jeden z pierwszych na świecie kościołów chrześcijańskich. Będziemy podziwiać 
Hripsime i Gayane. W drodze do Erywania zwiedzanie wspaniałych ruin Zvartnots z katedrą z VII w., która 
ukaże unikalność armeńskiej architektury kościelnej. 
 
Dzień 4 Garni – Geghard – Erywań (S/L/-)  
Przejazd do wioski Garni, gdzie zwiedzimy świątynię Garni Pagan, zbudowaną w I wieku n.e. i 
prawdopodobnie finansowaną przez cesarza Nerona, poświęconą bogu słońca Heliosowi, której dach 
podpierają 24 kolumny. Następnie udamy się do niezwykłego kompleksu klasztornego, częściowo 
umieszczonego w jaskiniach – Geghard (lista UNESCO), wg legendy przechowywano tu włócznię, która 
przebiła serce Jezusa. Najstarszy kościół pochodzi z VII w.  
 
Dzień 5 Khor Virap – Noravank – Sevan/Dilijan (S/L/-) 
Przejazd w rejon Araratu. Wizyta w klasztorze Khor Virap, usytuowanym w dolinie Ararat, naprzeciw góry 
Ararat, gdzie wg Biblii Noe zarzucił kotwicę swojej Arki i skąd otwiera się także cudowny widok na jej dwa 
błyszczące wierzchołki. Klasztor ten, będąc jednym ze świętych miejsc świata chrześcijańskiego, ma 
bardzo bogatą historię, powiązaną ze św. Grzegorzem, który jako pierwszy przedstawił Armenii religię 
chrześcijańską. Odwiedzimy jedną z winiarni, gdzie będzie możliwość degustacji armeńskich win. Wizyta 
w Noravank, które w XII wieku było centrum religijno-kulturowym.   
 
Dzień 6 Sevan/Dilijan – Haghartsin (S/L/-)  
Przejazd nad Jezioro Sevan, jedno z największych, górskich, słodkowodnych jezior Eurazji, które zajmuje 
prawie 10% powierzchni Armenii. Następnie wizyta w klasztorze Sevan, na półwyspie, z którego roztacza 
się przepiękny widok na jezioro. Odwiedzimy także klasztor Haghartsin. 
 
Dzień 7 Ashtarak – Saghmosavank – Haghpat – Sanahin – Alaverdy (S/L/K)   
Wizyta w mieście Ashtarak oraz w kościółku Karmravor - najmniejszym kościele w Armenii. Udział w 
pieczeniu lavash – tradycyjnego chleba. Kuchnia ormiańska bez lavash po prostu nie istnieje. Nie bez 
powodu wyrażenia oznaczające “jeść”, “obiad”, “śniadanie”, “zjeść kolację” - w Armenii są zastąpione 
jednym - "jeść chleb". Następnie droga poprowadzi do średniowiecznego monastyru Saghmosavank, 
zwanego „monastyrem psalmów”, położonego nad wąwozem Ashtarak. Zobaczymy klasztory: Haghpat i 
Sanahin (UNESCO). Architektoniczne kompleksy w Sanahin i w  Haghapt, należą do wybitnych dzieł 
armeńskiej architektury. Klasztory znajdują się w północnej Armenii. Sanahin, założony w 966 roku, w 
średniowieczu był ośrodkiem edukacyjnym, a jeden z piękniejszych klasztorów - Haghpat, założony 
później, w 976 roku, był ważnym miejscem literackim.    
 
Dzień 8 Alaverdy – Tbilisi (S/L/-)  
Przekroczenie granicy z Gruzją, przejazd do Tbilisi i zwiedzanie miasta, zwanego perłą Kaukazu: Stare 
Miasto, świątynia Metechi z XII wieku, dzielnica Abanotubani z główną twierdzą miasta - Narikala. Spacer 
wąskimi uliczkami miasta, wzdłuż sklepów z dywanami i pamiątkami.  
 
Dzień 9 Uplisciche – Mccheta – Dżwari – Tbilisi (S/L/-) 
Przejazd do Uplisciche i zwiedzanie skalnego miasta, założonego w VII wieku p.n.e., przez które wiódł 
niegdyś Jedwabny Szlak. Wyjazd do Mcchety. W dawnych wiekach Mccheta była areną najważniejszych 
wydarzeń w historii Gruzji i Gruzinów. Z tym miastem wiążą się początki gruzińskiego państwa. Właśnie w 
Mcchecie Gruzini przyjęli chrzest. Świadectwem minionych dziejów są monumentalne świątynie i 
klasztory, warownie oraz grobowce gruzińskich monarchów. Mccheta to starożytna stolica Gruzji, która 
dziś jest kulturową stolicą Gruzinów i „miastem-muzeum”. Zwiedzanie klasztoru Dżwari z VI wieku i 
katedry Sweti Cchoweli z XI w. Dżwari to prawdziwa perła gruzińskiej architektury, która posłużyła za 
pierwowzór dla dziesiątek innych świątyń w Gruzji. Niewiele kościołów posiada tak malownicze położenie. 
Świątynia Dżwari stoi na krawędzi urwistego wzgórza, górując wysoko ponad miastem. Zanim na szczycie 
góry wzniesiono świątynię, stał tu pokaźny drewniany krzyż. Dlatego też późniejszy kościół nazwano 
Dżwari, co w języku gruzińskim dosłownie oznacza „krzyż”.   
 
Dzień 10 Ananuri – Kazbegi – Tbilisi (S/L/K) 
Wyjazd do Kazbegi. Po drodze zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVI-XVII w.). Świetnie zachowany kompleks 
zabytków Ananuri jest wyjątkowo malowniczo położony. Znajduje się na zachodnim brzegu turkusowych 
wód Zbiornika Żinwalskiego (sztuczne jezioro zaporowe), w otoczeniu lesistych  gór. Całość doskonale 
widać z Gruzińskiej Drogi Wojennej, która biegnie w pobliżu. Dalej mijamy przełęcz Dżwari, jedziemy w 
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stronę Kaukazu Środkowego i dojeżdżamy do Kazbegi. Miasto otoczone jest gigantycznymi górami, z 
malowniczym widokiem na jedną z najwyższych gór - Kazbek (5047 m n.p.m.). Zgodnie z legendą, 
Prometeusz był przykuty do tej góry. Spacer do cerkwi Cminda Sameba, pięknie położonej na wzgórzu, z 
której otwiera się cudowny widok na górę Kazbek. Obiad w formie pikniku z ogniskiem, wraz z degustacją 
„czaczy”. 
 
Dzień 11 Sighnaghi – Bodbe – Tbilisi (S/L/-) 
Wyjazd do winnego regionu Gruzji – Kakheti. Gruzja jest jednym z krajów o najstarszych regionach 
winiarskich. Przyjmuje się, że łacińskie słowo vino pochodzi od gruzińskiego słowa Ghvino. Odwiedzimy 
Sighnaghi, przepiękne miasteczko górskie, z którego otwiera się wspaniała panorama na dolinę Alazanii 
oraz Kaukaz Wschodni. Zwiedzimy kościół Bodbe - miejsce pochówku św. Nino (patronki Gruzji). Przejazd  
do Gurdjaani i zwiedzanie 300-letniej piwnicy z winami oraz degustacja wina z kwewri (amfor zakopanych 
w ziemi).  
 
Dzień 12 Tbilisi (S/-/K) 
Przed południem zwiedzanie Tbilisi: katedra Sioni, główna świątynia Gruzińskiego Kościoła 
Prawosławnego, z XI wieku, muzeum, gdzie przechowywane są oryginalne dzieła sztuki. Spacer aleją S. 
Rustaweli, główną ulicą Tbilisi. Po południu czas wolny. Kolacja pożegnalna. 
 
Dzień 13 Tbilisi – Warszawa (-/-/-) 
W nocy transfer na lotnisko, przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Erywań, Tbilisi/Warszawa,  

 noclegi w hotelach 3* (dopłata do pokoju 1-os. 280 EUR),  

 wczesne zakwaterowanie w dniu przylotu, 

 późne wykwaterowanie w dniu wylotu, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 degustację wina w Gurdjaani, 

 degustację armeńskiej brandy, 

 ceremonię pieczenia lavash, 

 usługi lokalnych przewodników,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wjazdową do Gruzji i Armenii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31. 

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł.  
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena 
biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.  
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