ARMENIA - Pielgrzymka do „Kraju Noego”
08.07 – 14.07.2019 –

impreza potwierdzona

Dzień I 08.07.2019- wylot z Polski
Spotkanie z pilotem na lotnisku Okęcie o godz. 19.30. Wylot z lotniska Okęcie do Erywania (22.20).
LO 727 G 08JUL 1 WAW EVN HN20

2220 0345+1 *1A/E*

Dzień II - 09.07.2019 Spotkanie z Erywaniem, miastem z różowego tufu - Świątynia Pogańska w
Garni – Wyryty ze skały Klasztor Geghard
Przylot o godz. 3.45 czasu lokalnego. Odprawa paszportowa, spotkanie z przewodnikiem, transfer do
hotelu, zakwaterowanie. Odpoczynek. Śniadanie w hotelu.
Od godz. 10.00 zwiedzanie Erywania : Katedra Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Świętego Grzegorza
Oświeciciela. Papież Jan Paweł II przybył do konsekrowanej w niedzielę 23 września 2001 roku nowej
Katedry Świętego Grzegorza Oświeciciela w Erywaniu i tam – serdecznie witany przez Katolikosa i
wszystkich zgromadzonych – wziął udział w nabożeństwie ekumenicznym. Zobaczymy Plac Republiki,
Kaskad, Teatr opery i baletu.

Zwiedzanie Parku Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ormian z 1915 roku –

Cycernakaberd. 25 września 2001 roku Jan Paweł II razem z katolikosem Gareginem II udał się pod górujący
na Erywaniem pomnik Cycernakaberd, upamiętniający 1,5 miliona Ormian, wymordowanych przez turków
w 1915 r. Przejazd na zwiedzanie twierdzy Garni, która była letnią rezydencją królów Armenii od III w.
przed Chrystusem do IV w. po Chrystusie. Helenistyczna świątynia Mitry z I w. - irańskiego boga słońca,
zbudowana z bazaltu i jest wspaniałym przykładem zabytków architektury antycznej w Armenii.
Odwiedzimy Klasztor Siedmiu Kościołów i Czterdzieści oltarzy Geghard założony przez Grzegorza
Oświeciciela w IV w.: jego główny punkt czyli Katedra Katoghike datowana jest na wiek XIII. Obecna
postać klasztoru jest głównie z XIII w. To jest fantastyczny zabytek średniowiecznej architektury
ormiańskiej. W skład tego zespołu wchodzą kościoły, wyryte w skale. Geghard i Garni są wpisane na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Powrót do Erywania. 19.00 - Obiadokolacja w restauracji.
Dzień - III - 10. 07.2019 Święty Eczmiadzyn – religijna stolica Armenii, Świątynia Zwartnoc.
Śniadanie w hotelu. Podróż do Eczmiadzynu, siedziby patriarchy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Katolikosa Wszystkich Ormian. Eczmiadzyn

dosłownie znaczy Zstąpienie Jednorodzonego: miejsce

wybudowania Kościoła wyznaczył Jezus Chrystus. Katedra zbudowana przez Grzegorza Oświeciciela w
latach 301-303, powiększana w latach 480, 616 i 1658. Kościół powstał jaki jeden z pierwszych na świecie
kościołów Chrześcijańskich. W ostatnim dniu pielgrzymki do Armenii w 2001 roku Jan Paweł II odprawił
Mszę Świętą w obrządku łacińskim przy ołtarzu zewnętrznym w parku w Eczmiadzynie. Odwiedzimy

museum Katedry, gdzie znajdują się relikwie Kościoła Ormiańskiego, wśród nich Geghard – Włócznię
Longinusa, którą przebito bok Chrystusa, fragment deski z Arki Noego, relikwie Świętych apostołów.
Według tradycji Włócznia została przewieziona do Armenii przez apostoła Judę Tadeusza. Zwiedzanie
kościołów VI w. Świętej Hripsime i Świętej Gajane. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Zwartnoc,
gdzie zobaczymy ruiny świątyni – perły architektury z VII wieku. Zarówno Eczmiadzyn i Zwartnoc są
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Odwiedzimy w Erywaniu ormiański rynek i Wernisaż – targi rzemieślników. Obiadokolacja w restauracji.
Dzień IV - 11.07.2019 Biblijna Góra Ararat - Klasztory Chor Wirap i Norawank - Podróż kolejką
linową przez zawrotny kanion do Klasztoru Tatew - Goris, miasto w otoczeniu różnobarwnych skał.
Śniadanie w hotelu. Rozpoczynamy zwiedzanie wizytą w Klasztorze Chor-Virap z XVII w., oddalonego
około 45 kilometrów od miasta Erywań. Chor Wirap jest miejscem pielgrzymek ormian całego świata z
przepięknym widokiem na

Biblijną Górę Ararat do której przybył Noe: to jest miejscem uwięzienia

Świętego Grzegorza Oświeciciela w małym lochu w ciągu 13 lat bez żadnego pożywienia - oskarżonego
przez ormiańskiego króla o kaznodziejstwo na rzecz Chrześcijaństwa. Zwiedzanie Kościoła Matki Bożej.
Jest to jedno ze świętych miejsc dla wszystkich chrześcijan: w tym Klasztorze byli papieże Jan Paweł II i
Franciszek. W okolicy klasztoru była starożytna stolica Artaszat. Zwiedzimy Areni – fabrykę produkującą
wino ze specjalnych szczepów winorośli. Wizyta w Kanionie czerwonych skał z Klasztorem Norawank –
centrum życia religijnego i kulturalnego z XII w. W kościołach jest bardzo dużo nagrobnych płyt, a wokół
przepiękne chaczkary mistrza Momika. W klasztorze znajduje się niepowtarzalna płaskorzeźba, która okazuje
Boga Ojca.

Skorzystamy z najdłuższej kolejki linowej na świecie, aby dotrzeć do klasztoru Tatew,

największego centrum religii, nauki, kultury i edukacji średniowiecznej Armenii – znajduje się on na
skalistym płaskowyżu nad zawrotnym kanionem dopływu rzeki Worotan. Według legendy klasztor został
nazwany Tatew, od słów mistrza, który go budował: „Ogni Surb, ta tew” – „Niech pomoże Duch Święty,
doda skrzydeł”. W otoczeniu różnobarwnych skał, Kamiennego Lasu, położone jest miasto Goris. W starym
Gorisie obejrzymy XVII-XIX-wieczne mieszkania skalne. Nowe miasto tworzą ulice z malowniczymi
domami kamiennymi o czerwonych dachach. Zakwaterowanie w hotelu Gorisa. Obiadokolacja w hotelu.
Dzień V

12.07.2019

Goris - Starożytne obserwatorium Zorac Karer - Karawanseraj Orbelianów,

średniowieczny „hotel” na Jedwabnym Szlaku – Jezioro Sewan - Klasztor Sewanawank – Dilidżan
Śniadanie w hotelu. Zobaczymy również starożytne obserwatorium Zorac Karer, składające się z ponad
200 olbrzymich kamiennych bloków – menhirów, tworzących krąg z dolmenem pośrodku. Zorac Karer jest
nazywany także „ormiańskim Stonehenge”. Zatrzymamy się koło karawanseraju Selima, średniowiecznego
„hotelu” na Wielkim Jedwabnym Szlaku. Na wysokości 2000 m n.p.m. ujrzymy słodkowodne jezioro Sewan,
jedno z największych wysokogórskich jezior na świecie, dawniej zwane Gegharkunik – Geghamskie morze.
Klasztor Sewanawank z ciemnego kamienia został zbudowany w 874 r. na sewańskim półwyspie.

Sewanawank ufundowała w IX w. księżniczka Mariam, która szukała tu samotności. Spoglądam na ciemne
bryły dwóch kościołów - Świętych Apostołów (Arakelots) i Matki Bożej (Astvacacyn) - na tle lazurowej
wody. Klasztor został zbudowany z tufu - skamieniałego popiołu wulkanicznego (jak większość budowli w
Armenii), który może być pomarańczowy, żółty, niebieski, brunatny. Rejs po jeziorze Sewan. Podróż do
Dilidżanu, jednej z najbardziej znanych miejscowości turystycznych Armenii. Miejscowość ta jest nazywana
przez turystów „Małą Szwajcarią”. Zakwaterowanie i obiadokolacja – pensjonat w Dilidżanie.
Dzień VI 13.07.2019 Klasztory Goszawank - Wysokogórska twierdza Amberd i Saghmosawank na
brzegu malowniczego kanionu rzeki Kasach – Erywań.
Śniadanie w hotelu. Wizyta w górskim klasztorze Goszawank, słynącym z najpiękniejszego chaczkaru
(kamiennego krzyża) w Armenii. Odwiedzimy Aragac - najwyższy szczyt Republiki Armenii (4090 m) i
zatrzymamy się w Parku alfabetu, poświęconemu 1600-leciu stworzenia ormiańskiego alfabetu. Na
wysokości 2300 m odwiedzimy VII-wieczną twierdzę Amberd z kościołem. Zwiedzimy również Klasztor
Saghmosawank położony na brzegu malowniczego kanionu rzeki Kasach. Klasztor Saghmosawank z
Kościółem Surb Syon z w XIII wieku zbudowany przez księcia Waczutiana. Powrót do Erywania,
zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień VII 14.07.2019 Transfer na lotnisko w Zwartnoc o godzinie 02.00. Przelot do Polski.
LO 728 G 14 JUL 1 EVNWAW HN20 0440 0630 *1A/E*
Powrót do Warszawy , zakończenie imprezy .

CENA = 3.575 - ZŁ/OS –
Cena obejmuje :
-przelot samolotem PLL LOT – Warszawa – Erywań- Warszawa- 6 noclegów w hotelach 3* w
Erywaniu, Dilidżanie i Gorisie w pokojach 2 – osobowych
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Świątynia Zwartnoc, twierdza Garni, kolejka linowa
Tatev Wings), przejazd autokarem, - rejs po jeziorze Sewan
- opiekę polskojęzycznego lub rosyjskojęzycznego przewodnika
- wyżywienie na bazie HB – śniadania i obiadokolacje
- polisę TU Gothaer NNW do 10.000-zł/os i KL do 40.000-zł/os
- składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje :
- obiadów i napiwków
- ubezpieczenia bagażu, od chorób przewlekłych oraz os kosztów rezygnacji – 3 % ceny imprezy

ORGANIZATOR :
Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała


e-mail :



tel 33 81 19 550 tel 502 351 876



biuropodrozy@polan-travel.com.pl

www.polan-travel.com.pl

