UTASTÁJÉKOZTATÓ AZ ÖRMÉNYORSZÁGI
UTAZÁSHOZ
Indulás: 2017. augusztus 14-én a menetrendszerinti repülőgép indulási idejének
megfelelően, Budapestről a Liszt Ferenc repülőtérről.
Érkezés a túra kiinduló pontjához: másnap hajnalban.
Érkezés haza: 2017. augusztus 26-án a menetrendszerinti repülőgép érkezési idejének
megfelelően.
Szervező: Rolitúra/ Iránytű Utazási Iroda Kft.
Kinek ajánljuk:
Azoknak, akik szeretnék megismerni Örményországot, ezt a méltánytalanul kevéssé ismert,
de annál érdekesebb, különlegesebb országot. A programban számos kulturális látnivaló
szerepel. Több ezer éves kolostorok, régi városok, világörökségi helyszínek, katedrálisok,
különleges múzeumok, erődök és karavánszerájok várják a programra jelentkezőket. A
kulturális értékek mellett a természet szerelmesei is megtalálhatják a kedvükre való
látnivalókat. Túrázunk négyezer méteres hegycsúcsok között, varázslatos kanyonokban
kirándulunk, kevéssé látogatott barlangok felfedezésére indulunk. Szóval nem érdemes
otthon maradni!
Aki a Grúziai utunkon is szeretne részt venni, a grúz út végén egyből csatlakozhat örmény
csapatunkhoz.
Költség:
235.000 Ft/fő + repülőjegy
Költség tartalmazza:
 Helyi utazásokat (bérelt busszal)
 Transzfer a reptérre,
 Szállásokat hotelekben, szállókban,
 A hegymászást,
 Szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Költség nem tartalmazza:
 Nemzetközi repülőjegyet, reptéri illetéket,
 Belépőket,
 Fakultatív programok költségeit,
 Borravalót,
 Biztosítást,
 Étkezést
Fizetési tudnivalók: 94.000 Ft-os előleget jelentkezéskor kell befizetni! Befizetés
átutalással vagy banki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik a számlán).
A további részvételi díj, indulás előtt 30 nappal esedékes!

Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003.
A közleménybe a résztvevő(k) nevét kell beírni, és azt, hogy Örményország!
Személyes befizetésre nincs lehetőség.
Egyéb részletek
Kiutazás:
Egyénileg. Menetrend szerinti repülőjárattal. Célszerű irodánkra bízni a repülőjegy vásárlást,
de egyénileg is elintézhető. Amennyiben egyénileg történik a jegyvásárlás, mindenképp
előzetesen konzultálj irodánkkal!
Ha érkezési és/vagy távozási időpontod nem esik egybe a csoportéval, akkor a szállodába
történő eljutásod és távozáskor a reptér megközelítése egyénileg történik, a túravezető
útbaigazítása vagy segítsége alapján. Az itt fellépő költségeket az út ára nem tartalmazza.
Utazás Örményországban:
Repülővel utazunk Tbiliszibe, onnan helyileg bérelt taxik a határig, majd végig saját
kisbuszunkkal történik az utazás. A repülőjegy várható ára 80-90 ezer Ft-tól, (illetékkel,
csomaggal).
Szállás:
A helynek és a túra jellegének megfelelő legjobb lehetőséget mindig a legjobb tudásunk
szerint biztosítjuk. Örmény utunk szállásai hotelekben, hostelekben, speciális esetektől
eltekintve a magyarországi 2-3 csillagnak felelnek meg. 2-3 ágyas elhelyezés, saját
fürdőszoba és WC legtöbbször van.
Étkezés:
Az utazás önellátó. Itthonról nem érdemes élelmiszert vinni, ugyanis az árszínvonal a hazai
árszínvonal alatt van és mindenképpen érdemes kipróbálni a méltán híres örmény
specialitásokat. A nagyobb városokban az éttermek és boltok színvonala, választéka az
európainak megfelel, de a kisebb városokban is lesz lehetőség feltölteni élelem készleteinket.
Időjárás:
Örményország területén a nyár jellemzően forróbb és szárazabb, mint nálunk, azonban a
domborzati viszonyok miatt időnként változékony lehet az időjárás, a nagy tengerszint feletti
magasságokban pedig gyakran hűvös az idő.
Csomagolás:
Utazótáska/bőrönd/nagyhátizsák, kis hátizsák (ebbe kerül a felszerelésed azon része, ami a
buszos utazások vagy a városnézések során szükséges), túraszandál túrabakancs, fejfedő,
papucs, rövid és hosszú nadrág, rövid ujjú pólók, polár pulóver, vékony vízálló kabát,
elemlámpa, egészségügyi ragtapasz és még az utazásokhoz szükséges egyéb kellékek.
A repülőn feladható csomag maximális súlya 20 kg, míg a kézipoggyászé 5 kg lehet. Fontos,
hogy az útleveled és minden értékes dolgot a kézipoggyászba pakolj! Figyelj arra, hogy a
felszállás előtt ne legyen nálad semmilyen szúró-vágó eszköz (pl. bicska), mert ezeket a
repülőtér dolgozói elveszik. Pakold ezeket a nagy csomagba, amit feladsz a repülőn. Mivel
néha előfordul, hogy a feladott csomagunk nem érkezik meg velünk együtt a célállomásra,

így javasoljuk, hogy legyen rajtad a sportcipőd, valamint vigyél fel magaddal a gépre meleg
ruhát.
Pénzügyek:
Örményország hivatalos pénzneme a Dram (AMD). 1 USD – 480 AMD.
Nagyvárosokban dollárt és eurót is váltanak minden pénzváltónál. Nagyvárosokban
találhatók ATM-ek, de tanácsosabb inkább itthonról vinni készpénzt.
Egészségügyi tudnivalók:
Örményországba nincs kötelezően előírt oltás, de a Nemzetközi Oltóközpont a következőket
mégis ajánlja: tetanusz, tífusz, hepatitis A és B.
A nagyobb városokban megfelelő az egészségügyi ellátás, vidéken azonban nehezebben
hozzáférhető.
A folyóvíz fogyasztási szempontból nem tekinthető biztonságosnak, így kizárólag
palackozott italokat vegyünk magunkhoz.
Áram:
Az elektromos áram hálózata 230 Volt, 50 Hz, az európai szabványnak megfelelően. A
fényképezőgépek, kamerák akkumulátorait szálláshelyeinken fel tudjuk tölteni. T dugó jól
jöhet.
Térerő:
A lakott területek közelében mindenhol van térerő, a magyar telefonok használhatók.
Nagyobb városokban olcsó internetezési lehetőségek vannak.
Biztosítás:
Kötelező! Szeretnénk figyelmedet felhívni arra, hogy a részvétel feltétele az út teljes
időtartamára érvényes utasbiztosítás. Ezt az irodánkban is kedvezményesen meg tudod kötni.
Egyéb tudnivalók:
- Biztosítást kötelező kötni! Az utasbiztosítást velünk is megkötheted, mindössze a
születési dátumot és a biztosított nevét kell hozzá elküldeni emailban.
- Az indulástól számított 6 hónapig érvényes útlevél kötelező!
- Velünk egyedül is elindulhatsz, mindig van több „magányos farkas”...
- Bárki jöhet az utazásra kortól, nemtől függetlenül!
- 16 éve szervezünk túrákat, kirándulásokat bel- és külföldön egyaránt.
- A túravezető egyben a szervező is, aki rendelkezik helyismerettel!
Érdeklődni lehet:
Szabó Rolandnál a 06-70-278-6852-es telefonon, vagy az iroda@rolitura.hu email-címen.

