
 

 

Armenia 

ERYWAŃ – GARNI – JEZIORO SEWAN – YENOKAVAN – WAJOC 

DZOR 

 

Armenia jest zdecydowanie mniej popularnym i nieodkrytym 

kierunkiem niż sąsiadująca z nią Gruzja. Nie jest jednak mniej 

atrakcyjna, gdyż biblijny Ararat górujący nad stolicą, antyczne 

świątynie i malownicze wąwozy zaspokoją nawet wytrawnych 

globtroterów, a wizyty w winnicach i fabryce koniaku na pewno 

wzbogacą klimat wyprawy. Dodatkowo w ramach wyjazdu incentive 

oferujemy Wam pobyt w kurorcie w Yanokavan, położonym pośród 

zielonych wzgórz i słynącym z organizacji gier typu „team building”. 

Kierunek – Kaukaz! Serdecznie zapraszamy.  

 

 



 

 

 

Dzień 1  | WARSZAWA – ERYWAŃ 

Wylot z Warszawy  późnym wieczorem. 

Dzień 2 | ERYWAŃ 

Przylot do Erywania wczesnym rankiem, spotkanie z pilotem, rozdanie powitalnych 

upominków, a następnie transfer do hotelu; odpoczynek do śniadania, po którym nastąpi 

zwiedzanie.  

W planie wizyta w kompleksie architektonicznym Kaskady, miejscu niezwykle 

ciekawym ze względu na modernistyczną architekturę oraz mieszczące się w nim muzeum 

sztuki nowoczesnej. Następnie przejazd w okolice kompleksu pomników Ceicernakaberd 

poświęconych ofiarom ludobójstwa Ormian w 1915 roku. Po lunchu nad brzegiem rzeki 

Hrazdan grupa przemieści się do repozytorium Matenadaran, kryjącego kolekcje 

rękopisów ormiańskich, z których najstarsze datuje się na V wiek naszej ery. Następnie 

przejazd do słynnej fabryki  koniaku Ararat. Na miejscu degustacja koniaku. 

Wieczorem w tradycyjnej ormiańskiej restauracji odbędzie się kolacja powitalna z 

muzyką na żywo. Nocleg w Erywaniu.  

 



 

 

 

Dzień 3 | ERYWAŃ – GARNI – JEZIORO SEWAN – YENOKAVAN 

Po śniadaniu przejazd do Garni, gdzie znajduje się świątynia z I wieku poświęcona 

Bogowi Słońca. W Garni pokaz gry na „Duduk”, tradycyjnym ormiańskim 

instrumencie; opcjonalnie możliwość przejazdu jeepami do wąwozu rzeki Azat, gdzie 

podziwiać można wspaniała skalną rzeźbę nazywaną „skalną symfonią” ze względu na 

charakterystyczny kształt bazaltowych skał. Następnie lunch w miejscowym 

gospodarstwie, gdzie będzie można skosztować przepysznej wieprzowiny pieczonej w 

tradycyjnym kamiennym piecu zwanym „tonir”. Konsumpcji mięsa towarzyszyć będzie 

pokaz wyrobu i pieczenia chlebków lawasz, pieczywa typowego dla Wyżyny 

Armeńskiej, degustacja lokalnego wina i grappy. Po lunchu przejazd nad jezioro 

Sewan, jedno z najwyżej położonych na świecie (prawie 2000 m n.p.m.); wizyta w 

monastyrze, skąd rozpościera się wspaniały widok na jezioro. W godzinach 

popołudniowych przejazd do miejscowości letniskowej Yenokavan. Zakwaterowanie w 

resorcie Apaga. Wieczorem możliwość zorganizowania ogniska. 

 



 

 

 

Dzień 4 | YENOKAVAN 

Dzień przeznaczony na gry typu „team building”. Grupa może zostać podzielona na 

kilka zespołów, jeden uda się na piesza wycieczkę, drugi na konną, trzeci na jeep safari, 

możliwy jest również zjazd najdłuższą kolejką tyrolską na świecie. Wycieczki odbędą się 

we wspaniałym otoczeniu przyrody – tereny wokół Yenokavan pełne są wzgórz, lasów, 

rzek i jaskiń. Każdy z zespołów będzie musiał znaleźć przedmioty i informacje ukryte na 

trasie wyprawy, które posłużą do rozwiązania zadanej na początku zagadki. Gry  (opisana 

wyżej jest tylko jedną z opcji) organizowane w ośrodku są zaplanowane tak, by 

zaangażować całą grupę. Tego dnia lunch w miejscowości Yenokavan. Po południu 

powrót do Erywania; kolacja i nocleg.  

Dzień 5 | OKOLICE ERYWANIA/ARARAT 

Po śniadaniu przejazd  do prowincji Wajoc Dzor przez malowniczą dolinę góry Ararat; 

podziwianie fantastycznych krajobrazów  ze słynnym biblijnym szczytem w 

tle.  

Prowincja Wajoc Dzor słynie z wielu zabytków, szczególnie tych związanych z winem. Po 

drodze przystanek w monastyrze  Noravank wybudowanym w XIII wieku, położonym w 

pięknym kanionie rzeki Gnisghik. Lunch w okolicznej restauracji urządzonej w 



 

 

jaskini. Dalsza podróż i odwiedziny regionu Aghavnadzor; wizyta w fabryce win 

„Trinity” połączone z degustacją wina i grappy. Po południu powrót do Erywania; 

kolacja pożegnalna w fabryce dywanów.  

 

Dzień 6 | ERYWAŃ – WARSZAWA 

Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko i wylot do Polski. Przylot do Warszawy w 

godzinach południowych.  

 

Termin: do ustalenia,  Armenię można zwiedzać z powodzeniem przez cały rok. Zima na 

Zakaukaziu jest równie piękna, co pozostałe pory roku. 

 

Cena za osobę w grupie 10 pax: 950 EUR 

Cena za osobę w grupie 15 pax: 850 EUR 

Cena za osobę w grupie 20 pax: 820 EUR  

Cena za osobę w grupie 30 pax: 790 EUR 



 

 

 

Cena obejmuje:  

 zakwaterowanie w 5* hotelu Radisson Blu w Erywaniu i w resorcie Apaga w  

Yenokavan; w pokojach dwuosobowych z prywatnymi łazienkami, 

 pełne wyżywienie (3 posiłki) oraz butelkę wina na osobę do każdego lunchu,  

 transport, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 opiekę lokalnego polskojęzycznego pilota/przewodnika, 

 ubezpieczenie KL, NNW, KR i bagażu. 

Cena nie obejmuje: 

 biletów lotniczych Warszawa – Erywań – Warszawa (od ok. 700 PLN za 

osobę), 

 posiłków oraz  napojów alkoholowych niewymienionych w programie lub 

„cena obejmuje”, 

 gry typu „team building” w resorcie Apaga (850 – 1000 EUR za całą grupę), 

 fakultatywnego rejsu po jeziorze Sewan: 150 EUR za grupę (zwykła łódź) lub 

750 EUR za grupę (replika historycznej łodzi). 

 


