Örményország
Az Ararát szent hegyének árnyékában
Időpont: 2017. augusztus 14-26.
Részvételi díj: 235.000 Ft/fő + repülőjegy
Örményország a történelem viharainak ellenére megőrizte összetéveszthetetlen egyediségét,
kultúráját. Itt, az Ararát szent hegyének árnyékában várják az utazót a gyönyörű tájak, hegyek,
tavak, ősi keresztény emlékek sokasága, hegybe vájt templomok, díszes kőfaragások, és nem
utolsósorban az örmények felejthetetlen konyhája :)
Meglátogatjuk a több mint 2700 éves fővárost, Jerevánt, és a környékén UNESCO Világörökség
részévé nyilvánított településeket és építészeti emlékeket, kolostorokat. Látunk a selyemúton
használt karavánszerájt, erődöt, Stonehenge szerű emlékeket stb.. Kóstolunk világhíres örmény
konyakot, fényképezzük az Ararátot, megmásszuk az Aragats-ot, és még sok élmény vár azokra,
akik ezt az utat is választják!

RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap, (2017. aug 14.) hétfő, Budapest – Tbilisi (Kutaisi)
Menetrendszerű járattal indulás Budapestről Grúzia felé.
2. nap, Tbiliszi városnézés
A Wizz Air-el érkezők Kutasiból transzferrel reggel 8 körül érnek Tbiliszibe. A Pegasus-al érkezők
a hajnali érkezés után transzferrel jutnak be a belvárosába 6 óra körül.
Ezen a napon több program közül választhatunk. A túravezető azokkal tart, ahová a legtöbben
mennének. Aki a klasszikus látványosságokat választja, megnézheti a belvárost, a fontosabb
templomokat, a Libegőt, a Narikala erődöt és Nemzeti Múzeumot. A városnézést bolhapiac és
termálfürdőzés színesítheti. Másik opcióként a skanzenben megismerhetjük különböző régiók
építési kultúráját, s a kis múzeumokban betekintést nyerünk a népi életmódba. Aki a kultúrának
áldozna, a számos múzeumból kereshet fel néhányat.
Körsétát tehetünk a Sololaki negyed patináns épületei, Rustaveli avenue szobrai, a Szabadság tér,
az Opera ház, a Parlament és a szocbarokk épületek között. Lesz szabad programra is lehetőség.
Itt sem érdemes kihagyni az óvárosi barangolást, szecessziós sétát, vagy siklóval felmenni a
szemközti hegyekre.
Ismerkedési estünk helyszíne egy belvárosi étteremben leszünk közösen, ahol láthatunk egy
átfogó népzenei táncos programot, s megismerjük a grúz néptáncot és népzenét, polifónikus
éneklést kiváló előadók társaságában.

Szállás Tbilisziben, szállodában.
3. nap, Tbiliszi, Debed Kanyon, Haghpat és Sanahin kolostora, Goshavank
Kora reggel indulunk Tbilisziből Örményországba. Másfél órás utazást követően érkezünk meg a
határra, ahol helyben intézzük a vízumot. Ügyintézés után folytatjuk utunkat Alaverdi fele.
Útközben megállunk egy rejtett kincsnél, az Akhtala templománál, ahol rögtön ráismerünk a
Parajanov által rendezett „Gránátalma színe” című szürrealista film díszleteire és hátterére. Több
mint 30 éve itt porosodnak a fressko díszletek, de az eredeti freskók is lenyűgözőek. A Debed
Canyonnál megtekintünk két az Unesco világörökségi listán is szerepelő ősi kolostor együttest is.
Egyik a Sanahin kolostor, s itt rögtön érezzük az Örmény építészet sajátos stílusjegyeit,
hangulatát, a kecsesen kacskaringós kőfaragásait mely egy szovjet időket idéző bányaváros fölött
helyezkedik el. A középkorban művészeti oktatás folyt. A hegyen fekvő Sanahin-hoz a
rézbányászok által is használt függő felvonón jutunk fel, ha még működik. Onnan már csak egy
bő kilométer rövid séta vezet a 928-ban alapított monostorig. Innen csodálatos kilátás nyílik az
alattunk fekvő Debed Canyonra, mely elválasztja a két világörökségi helyet. A másik nevezetesség
a kanyon túloldalán szép környezetben fekvő Haghpat kolostora, melyet 976-ban alapítottak, s
szép faragásai, feliratai, ódon struktúrája, patinája, valós időutazásban részesít minket. Utána
buszunkkal elindulunk Vanadzor fele, ahol az első éjszakát töltjük.
Alvás Vanadzor tövében egy szállodában, költői tájak közelében.

4. nap, Goshavank, kanyon túra, Sevanavank, Jereván
Reggel bő óra buszozás után Ijeván közelében teszünk egy 4 órás kirándulást egy kevesek által
ismert csodaszép kanyonhoz, ahol a függőleges falak mögötti barlangokhoz kirándulunk el, ahol
már a kereszténység előtti időkből származó szikla vésetek ejtik ámulatba a sokat látott utazót is.
Utána fa tetején levő kunyhók vannak, vízesés, kis piknik, majd vissza a buszunkhoz. (Ezt a
programrészt akkor tesszük be, ha a többség vállalja a kirándulást, egyébként egy másik Unesco
világörökséget látogatunk meg, Goshavank vagy Haghartzin kolostort. )
Gyönyörű erdős tájakon jutunk keresztül Dilijan üdülőhelyig, melyet körülötte fekvő csodálatos
hegyei, erdői miatt Örményország Svájcának is neveznek, és rendkívül népszerű hétvégi
kirándulóhely. Itt is kis sétával körülnézünk, megebédelünk, majd a Sevan hágón keresztül jutunk
az 1 900 méter magasan fekvő Sevan tóhoz, melynek félszigetén épült Sevanavank apátságok
templomai. Az apátságok eredetileg egy szigeten álltak, de a 20. században a víz apadásának okán
egy félsziget alakult ki az épületek körül, így most meglátogathatjuk őket gyalog is. A
legizgalmasabb Sevanavank temploma egyedülálló látványt nyújt a tóra néző panorámájával.
Este érkezés Jerevánba. Elfoglaljuk szállásunkat
Szállás Jerevánban, vendégszálláson.
5. nap, Jereván, Echmiadzin kincstár, Zvarnots ősi temploma, Genocidum múzeum

Reggeli után indulás a saját buszunkkal a fővárostól mindössze 20 km-re fekvő Echmiadzinbe, az
örmény keresztények legszentebb helyére, az Örmény Apostoli Egyház központjába a pátriárka
székhelyére, amit az Unesco Világörökség részévé nyilvánított. A település 180 és 340 között volt
az örmények fővárosa.
A VII. századi Szt. Hripszime templom és a katedrális megtekintése kihagyhatatlan, melyek
Örményország legősibb keresztény templomai. Itt található a kincstár, melyben a Jézust ért dárda
darabja található, Szt. János által faragott megfeszíttetés kép, Thadeus, Péter és András relikviái,
a Szt. Kereszt maradványai, illetve Noé bárkájának darabjai. Egy pogány tűzoltár is található a
templom alatt, melyet külön kérésre kinyitnak. A közeli temető is számtalan fotó témát kínál. A
városkában található még egy VI. századi és két XVII. századi templom, melyeket szintén érdemes
meglátogatni. A pápai látogatás emlékművéhez is elsétálunk.
Utána elmegyünk az i.sz. 641 és 661 között épült Zvarnots katedrális romjaihoz is, mely egyedi 3
rétegű kupolás építészeti stílusáról volt híres, s mely Szt. Gregori (Gergely) ereklyéit őrizte. A
múzeumában pedig érdekes kiállítás mutatja be az örmény templom építkezési módokat, a
napóra használatát stb. Itt szokott lenni egy 4 tagú opera kórus is, felvillantva egy kultúrnép zenei
örökségét is.
A buszunkkal hazafele útba ejtjük a Genocidum Múzeumot, ami nagyon érdekes és átfogó képet
ad az 1915-ös sajnálatos eseményekről. Az örmény nép mindig emlékezni fog a népirtásra, s egy
szép emlékpark veszi körül, híres államfők által ültetett fákkal van telis tele. Ráadásként szép
panoráma nyílik a városra erről a hegyről.
Ha lesz erőnk még, szabad program vár minket: vacsora, ismerkedés a belvárossal, Cascade,
Operaház, Győzelem park, az elsődleges látnivalók, illetve este a Köztársaság téren a zenélő
szökőkutakban gyönyörködhetünk.
Szállás Jerevánban, vendégszálláson.
6. nap Garni kanyon, Geghard barlang kolostor, Khor-Virap temploma, Areni
Kora reggel indulunk Garni falujához. A közeli kanyonba teszünk egy két órás kirándulást.
Lenyűgöző látvány sétálni a hatalmas bazaltorgonák között, ritka természeti csoda szemtanúi
lehetünk. Nagyon kevesen találnak ide. Aki nem jön kirándulni az sem fog unatkozni, hisz
bemehetnek addig a közelben levő i.e. VIII. századi, illusztris Hellén pogány napisten
templomába. Míves kőfaragások láthatóak, Pazar kilátás a völgybe, s a mellette levő fürdőbe
kigyönyörködjük magunkat az antik mozaik munkákban. Vannak árusok, zenészek, nagy forgatag.
Délelőtt tovább indulunk a Geghard apátságba. Az UNESCO-világörökségként nyilván tartott, egy
látványos kanyon közelében fekvő, a IV. században alapított fantasztikusan szép Geghard apátság
egy barlang kolostor együttes. Többek között híres a körben található kőfeszületekről, és arról,
hogy sokáig itt tartották azt a dárdát, mellyel leszúrták Jézust. Egyik termében gyönyörű
akusztikája miatt kórusokat is lehet bérelni, hogy menyei élményekben legyen részünk.
Miután befejeztük látogatásunkat, rögtön megkezdjük vidéki körutunkat. Indulunk Keletre, a
török határon fekvő Khor-Virap kolostorhoz, mely a IV. században alapítottak. Arról nevezetes,

hogy itt tartották fogságban 12 évig Szt. Georgit (Gergely), aki később meggyógyította az
uralkodót, aki megtért kereszténynek, s így az első keresztény állam lett Örményország.
Megvilágosító Gergely így lett az első egyházfő. Mind a mai napig híres zarándok hely a templom,
ahol ma is birka áldozatokat mutatnak be, keresztelkednek. Érdemes barangolni kicsit a
hagyományos mívesen díszített temetőjében is. A Bibliából is ismert Ararát hegy méltóságteljes
csúcsára pompás kilátás nyílik innen, kiváló fotólehetőség. Lent pedig egy klasszikus temető,
mívesen faragott khachkarokkal, kereszt kövekkel.
Miután elkészítettük fényképeinket a következő állomásunkhoz, Yeghegnadzor városa felé
indulunk buszunkkal. Veszünk görögdinnyét, enyhítjük a hőség okozta szomjunkat. Ha lesz időnk,
akkor Areni mellett egy borászatot is meglátogatunk egy bórkóstoló erejéig, mert ez az egyik
borvidéke Örményországnak. Estére érünk Yeghegnadzor városába, ahol kipihenjük a sok
érdekes élményt. Alvás Yaghegnadzor városkában.
7. nap, Az örmény Stonhenge, Shaki vízesés, Tatev libegő, Goris
Kora reggel elindulunk keletnek egy gyönyörű, zöldellő fennsíkon keresztül Sisian fele. A
kisvárosnak temploma és temetője szép, érdemes bemenni. A környező hegyek még nyáron is
hófödte csúcsokkal figyelnek felénk.
Ezután teszünk egy kis kitérőt és egy kellemes kis órás kirándulást a Shaki vízeséshez, mely
nagyon fotogén. Háttérben a hegyek tetején bazalt orgonákat látni.
Útközben lesz a Zorats Karer az 5000 éves Örmény Stonehenge, anno asztrológiai jelentősége
volt a helynek, meghatározták a napéj egyenlőség idejét, és áldozatokat mutattak be az
őslakosok. Kicsit sétálunk a kövek között, élvezzük a végtelen mezőt, háttérben a hegyes tájat,
napsütést.
Innen buszunkkal elindulunk Tatev fele, az ország leghíresebb spirituális központjához, a
világörökség címet kiérdemelt kolostorához. Innen már Karabah hegycsúcsai is látszanak. Itt
kipróbáljuk a világ leghosszabb libegőjét, mely 5km-en keresztül hegyek között lélegzetelállító
magasságban egy kanyon fölött ereszkedik be a Tatev kolostorhoz és akadémiához. Tatev, a
Vorotan kanyon felett a hegy tetejére épült, erőddel egybeépített építészeti remek. Mágikus
hely, ahogy az ablakokon beszűrődő fény megvilágítja ezt a hajdan volt szellemi és kulturális
központ belsejét, amit ma is zarándokok sokasága keres fel évente.
Délután pedig Goris városába érünk, ahol Kappadókiához hasonló táj fogad minket. Az 5.
században barlanglakásként funkcionáltak, ma a jószágokat tartják benne, meg a szétesett zileket. Egy órácskát sétálgatunk a hegyoldalban, meg a temetőben, majd közös finom lakoma a
szállásunkon.
Szállásunk Gorisban egy szép hotelben.

8. nap, Goris, Khondzoresk, Sátán Hídja, Noravank, Yeghegnadzor

Reggel Goris városa feletti Khondzoresk falujához vesszük az irányt, ami már a karabahi főúton
van. Egy hatalmas kanyon két oldalán kappadókiás kőformációk várnak. Egy függőhídon megyünk
keresztül, ami ezt a lélegzetelállító kanyont áthidalja. A völgyben pedig egy elhagyatott
templommal találkozunk, amint a reggeli párába beburkolódzik. Az egyik legszebb hely
Örményországban. Megéri a fáradtságot. Itt kb 2-3 órát lehet sétálni, lenyűgöző természeti
szépség, s utána egy falu életét látjuk.
Utána buszunkkal elmegyünk a Sátán Hídjáig, mely egy hőforrás Tatev környékén. Nem messze
van egy elhagyatott kolostor a folyóparti rengetegben, amit szinte senki nem ismer. Csapatunk
kalandot kereső részével bevesszük az itt megbúvó kolostort. Teszünk egy kellemes két órás túrát
egy patak völgyben, közben málnázgatunk és az érő szederfáról is ehetjük a mézédes gyümölcsöt.
A többiek addig piknikeznek a hőforrásnál dinnye és sör társaságában. Utána a legbátrabbakkal
lemászunk a fantasztikus cseppkő kirakodásos, nyitott barlangszájhoz, a meleg vizes kanyon
bejáratához. Ezután irány vissza az egész csapattal Yeghegnadzor felé.
Ma délután megyünk el az egyik legszebb apátsághoz, a Noravank apátsághoz. Egy gyönyörű
kanyonon keresztül vezet végig az utunk. A hegyek közé zárt magányos, s az örmény viszonyok
között egészen újnak számító, 1105-ben alapított Noravank monostorban folytatjuk
kultúrtörténeti sétánkat. A monostor lenyűgöző épületegyüttese egy főtemplomból és két
sírtemplomából áll. Ennek a helynek a jelentőségét nem csak az építészeti remekeinek
köszönheti, hanem annak is, hogy itt volt sokáig Jézus eredeti keresztjének darabja is. Visszafele
sétálunk egy kicsit a napnyugta fényei által vörös színbe öltözött kanyonban. Itt a közelben
barlangi feltáráshoz is be tudunk menni. Ősemberek lakták anno, s itt találták meg a világ
legrégebbi cipőjét, ami a Nemzeti Múzeumban van kiállítva. Este pazar vacsora szállásunkon.
Este szállás a kanyon közelében.
9. nap, Smataberd erőd, Selim karavánszeráj, Noratus temetője
A mai napon is sokat utazunk, és rengeteg látványosságot nézünk meg utunk során.
Yeghegnadzor-ból indulunk Yeghegis völgyén keresztül észak fele, ami szintén egy ismeretlen
terület a legtöbb turista számára. Itt 2-3 órás kirándulást teszünk Smbataberd erődhöz, ahonnan
az egész táj panorámája tárul fel előttünk. Ezután Yeghegis 800 éves zsidó temetőjéhez sétálunk
el.
Dél körül elindulunk tovább északra kanyarogva a hegyeken keresztül. A 2410 méter magas Selim
hágóhoz jutunk, ahol egy karavánszerájt nézünk meg, mely a selyem út egyik állomása volt. Pár
órás utazás után érünk a Szevan-tó déli partjához, ahol füstölt halat vehetünk s piknikezhetünk.
Akik akarnak, megmártózhatnak itt 2000 méteren a Sevan tóban. Ha szerencsénk van, akár egy
igazi heti piacba is belefuthatunk.
Utunk következő különlegessége Örményország legnagyobb történelmi temetője Noratus
falujánál. Múltidéző középkori temetőjéhez ismét kevesek jutnak el, pedig gazdag kacskarjaival
(faragott míves keresztek), gyönyörű festői tájjal ragad el minket, s maradandó emléket adnak
még egy ilyen gazdag és érdekes utazás után is, melyre eljöttetek. Sokáig emlékezni fogunk erre
is. Innen még bő két óra buszozás a fővárosig, ahol megállunk egy obszidián mező mellett, s

tehetünk el kis fekete köveket emlékbe. A Seván tónál ismét megállunk, sétálhatunk, akár
vacsorázhatunk is. Akinek maradt energiája, pöröghet a belvárosban, ahol éjszakáig pörögnek a
fiatalok, rengeteg jazz és egyéb koncertekre lehet beülni.
Este vissza Jerevánba szállásunkra.
10. nap, Jereván, Matenadaran, Ararát Konyak üzem, Cascade, Bolha piac
Az egész napunkat a több mint 2780 éves városban töltjük, így a világ egyik legrégebbi városával
és kultúrájával ismerkedünk. A mai nap a híres múzeumok meglátogatása lesz a program. A
Matenadaran kézirat gyűjteményében, több tízezer felbecsülhetetlen értékű kézirat mellett,
többek között a Biblia első örmény nyelvű kéziratát is tárolják. Sok érdekességet látunk, amiről
idegenvezetőnk mesélni fog. Az Ararát híres konyaküzemét is érdemes felkeresni, ahol érdekes
történeteket mondanak az üzemről, híres politikusokról, s a konyak készítéséről, természetesen
konyak kóstolással egybekötve. Akik pedig inkább sétálnának, vásárolnának azokkal elnézhetek
a bolhapiacra, majd séta a Cascade környékén, majd az Opera körül, van egy siita mecset is, s
végül este a főtéren a zenélő szökőkútnál időzünk egy sör társaságában. Itt láthatjuk hogy mulat
és ismerkedik a jereváni fiatalság. Együtt korzózunk a helyi Váci utcában, majd népzenés vacsora,
végül vissza a szállásra, mert másnap korán indulunk.

11. nap

Aragats hegymászás 3960 méter / Jereván szabad program

Akik az Aragats hegymászás mellett döntenek, azokkal hajnalban indulunk a hegyhez saját
járművel. bárki által teljesíthető, nem mászás, inkább kirándulás jellegű túra, ahol a nehézséget
a kevesebb oxigén jelenti inkább. Hajnalban indulunk, mert délutánra szokott befelhősödni a
hegy. Kb. 2 óra autózás után felérünk a túra kiindulópontjához, ahol egy szép tó van. Itt
megreggelizünk, majd nekivágunk a 3-4 órás kirándulásnak, egyenletesen felfele, először zöld
gyepen, mely egy idő után már csak köves területen. Jó idő esetén ellátni a 6 ezres Ararátig is.
Egyenletesen emelkedik a terep, tehát nem nehéz túra, kb. 600 métert emelkedünk szintben, de
az oxigén ritkasága miatt ezt sokkal többnek érezzük. Egy gleccser maradvány mellett
kapaszkodunk fel a vége felé, de megéri.
A csúcsélmény leírhatatlan majdnem 4 ezer méteres magasan a déli csúcson. Előttünk a vulkáni
kráter völgy, szemben három 4ezres csúccsal. A panoráma elképesztően pazar. Ott kell lenned.
Csúcsfotók, pihenés, ebéd, majd lassan elindulunk lefele, ami 2-3 óra hosszat tart kb. Lent van
egy étterem is annak, aki korábban ér le. Ott bevárhatja a többieket egy sör mellett, majd
kocsinkba ülünk, s délután 5-re már ismét Jerevánban élvezhetjük a központi tér nyüzsgését. A
városban találkozunk a csapatunk többi tagjával, közös vacsora.
Akik a Jereván szabad programot választották, azok ma tovább élvezik Jereván kulturális
gazdagságát. Elmehetnek az Erebuni erőd több ezer éves romjaihoz, melynek múzeuma nagyon
érdekes, mert láthatjuk a fejlett civilizáció nyomait. A belvárosban a 7 emeletes Szépművészeti
múzeum és a Történeti múzeum, a Néprajzi múzeum, mind részletes bepillantást ad Örmény
ország változatos és gazdag kultúrájába. A Parajanov múzeuma a szürrealista és modern
képzőművészeteket kedvelőknek paradicsoma, mindenképpen meg kell nézni ennek a kreatív

zseni képzőművésznek és filmrendezőnek alkotásait. Lehet a belvárosban barangolni s
belekóstolhatnak a sok finomságba a piacon, amit a termelők és helyi éttermek kínálnak. Este
egyesül a két csapat, s közös vacsora lesz népzenés vacsorával.
Szállás megszokott hotelünkben.
12. nap, Jereván – Tbilisi
A mai nap helyi busszal átutazunk Tbilisibe, ami kb. 5 óra utazás. Így még lesz egy délutánunk
elvegyülni Grúzia fővárosában, szuveníreket vásárolni, élvezni a kellemes környezetet, az
óvárosban sétálni, beülni egy vacsorára. Éjjel kimegyünk a reptérre, s a hajnali géppel indulunk
haza.
13. nap, Tbilisi - Budapest
Hajnalban indul a repülő Grúziából Budapestre, délre érkezés.
Aki nem akarja a 11. napi programot, s utána visszautazást Grúziába, hanem inkább 11. nap
hajnalban kiszállna Jerevánból Budapestre (kb. 70 ezer a repjegy), akkor kérje egyedi
árajánlatunkat 11 napra.

Mikor és mennyi?
Időpont: 2017. aug. 14- aug. 26.
Részvételi díj: 235.000 Ft/fő + repülőjegy
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.
Utazás:
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).
Költség tartalmazza:
A helyi utazásokat bérelt buszunkkal végig. Transzfert a reptérre. A szállások hotelekben,
szállókban. Hegymászást. A szervezést és a magyar nyelvű csoportvezetést.
Költség nem tartalmazza:
A nemzetközi repülőjegyek árát, a reptéri illetékeket, biztosítást, a belépőket, borravalót és az
esetleges fakultatív programok költségeit. Az étkezés önellátó.

Egyéni utazási lehetőség:
Repülős utakra a kiutazás egyénileg történik. Az indulási és érkezési dátumok az iroda által
ajánlott járat indulási-érkezési időpontját jelzik. Utunkhoz a repülőjegy megvásárlására önállóan
is van lehetőség. A jegyeket érdemes korán megvenni, mert a későbbi időpontban drágább lehet
függően az adott járat telítettségétől! Ha érdekel ez az utazás, akkor minél hamarabb keress meg
minket! A repülőjegy vásárlása előtt kérjük, feltétlenül egyeztessen az irodával.

