SYLWESTER NA NARTACH W ARMENII I GRUZJI
Kolebka chrześcijaństwa, biblijna góra Ararat, ośnieżone szczyty - czyż istnieje
połączenie bardziej potęgujące atmosferę Bożego Narodzenia?
Ormiańskie koniaki, gruzińskie wina, wyśmienita kuchnia oraz miejscowa ludność,
której gościnność słynie na całym świecie - czyż można sobie wyobrazić lepsze
warunki na rozpoczęcie Nowego Roku?
Zapraszamy na aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem do Armenii i
Gruzji!

Dzień 1: 26 grudnia
Wylot z Polski do Erewania w godzinach wieczornych - przelot bezpośredni liniami LOT.
Dzień 2: 27 grudnia
Erywań - Ararat Brandy Factory - Erywań
Po przylocie na międzynarodowe lotnisko Zvartnots transfer do hotelu. Zakwaterowanie, czas na
odpoczynek i śniadanie. Zwiedzanie panoramiczne miasta samochodem lub autobusem.
Odwiedziny w historycznym centrum Erywania, którego początki sięgają VIII wieku p.n.e.
Następnie powrót do śródmieścia i przystanek przy Kaskadach Erywańskich, ze szczytu których
rozciąga się wspaniały widok na miasto, a przy dobrej pogodzie także na Ararat. „To jeden z
najdziwniejszych i najbardziej spektakularnych budynków muzealnych na świecie” – napisał New
York Times. Kolejny punkt to Cicernakaberd - kompleks pomnikowy poświęcony pamięci ofiar
ludobójstwa Ormian 1915 roku, znajdujący się na wzgórzu o tej samej nazwie. Wieczorem

degustacja osławionych ormiańskich koniaków w cenionej Ararat Brandy Factory. Na koniec
powitalna kolacja w tradycyjnej restauracji.
Dzień 3: 28 grudnia
Erywań - Chor Wirap - Eczmiadzyn - Erywań
Śniadanie w hotelu. Przejazd do posiadającego bogatą historię klasztoru Chor Wirap, związanego z
postacią Grzegorza Oświeciciela, który wprowadził chrześcijaństwo w Armenii już na początku IV
wieku. Klasztor oferuje doskonały widok na zniewalającą swym ogromem, biblijną górę Ararat.
Przejazd do Eczmiadzynu (obecnie Wagharszapat), religijnej stolicy Armenii, gdzie znajduje się
m.in. najstarsza i najważniejsza katedra ormiańska (kościoły z IV i VII w, lista UNESCO).
Powrót do Erywania, nocleg.
Dzień 4: 29 grudnia
Garni - Ghegard - Cachkadzor
Śniadanie w hotelu. Przejazd przez region Kotayk do Garni, gdzie znajduje się świątynia, która
wraz z cytadelą jest wspaniałym przykładem armeńskich zabytków jeszcze z czasów helleńskich.
Dalsza droga do Gegard, zespołu klasztornego otoczonego górami, wykutego w skale, zabytku
UNESCO. Lunch w powrotnej drodze złożony z lokalnych przysmaków u gospodarzy w Garni.
Przejazd do kurortu Cachkadzor, tamże nocleg.
Dzień 5: 30 grudnia
Cachkadzor
Śniadanie w hotelu, dzień wolny na poznawanie uroków okolicy bądź szusowanie na nartach.
Cachkadzor - nazwa miasta oznacza w języku armeńskim "wąwóz kwiatów” - to popularne w
Armenii uzdrowisko, ośrodek turystyki i sportów zimowych. Cztery wyciągi znajdują się na
pobliskiej górze Techenis (2850 m) i wywożą narciarzy w coraz wyższe partie gór, skąd
rozpościerają się spektakularne widoki na jezioro Sewan i górę Ararat. Łączna długość tras
przekracza 10 km. Miasto znane jest również z zespołu klasztornego Keczaris z XI-XII wieku.
Dzień 6: 31 grudnia
Cachkadzor
Śniadanie, dzień wolny na poznawanie uroków okolicy bądź szusowanie na nartach.
Wieczorem uroczysta kolacja noworoczna w hotelu.
Dzień 7: 1 stycznia
Jezioro Sewan - Przejście graniczne Bagratashen/ Sadachlo – Tbilisi
Po śniadaniu przejazd nad jezioro Sewan – największe w regionie Kaukazu i jedno z najwyżej
położonych na świecie (1900 m n.p.m.). Następnie przejazd na granicę ormiańsko - gruzińską
Bagratashen - Sadachlo, transfer do Tibilisi. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja w tradycyjnej
gruzińskiej restauracji.
Dzień 8: 2 stycznia
Tbilisi
Po śniadaniu rozpoczęcie zwiedzania Tibilisi. Na początek Kościół Metekhi z XII w, następnie
przejście do Synagogi, potem do katedry Sioni z przełomu VI i VII w i równie zabytkowego
Kościoła Anchiskhati. Przejazd pod pomnik Matki Gruzji i zejście do Fortecy Narikala z IV wieku,
skąd podziwiać można przepiękną panoramę Starego Miasta. Wizyta w łaźniach siarkowych. Po
południu zwiedzanie imponujących zbiorów w Gruzińskim Muzeum Narodowym. Przejście główną
arterią miasta - Rustaveli Avenue. Nocleg w hotelu.
Dzień 9: 3 stycznia
Tbilisi – Ananuri – Gudauri

Po śniadaniu przejazd przejazd do kurortu górskiego Gudauri, Po drodze przystanek przy twierdzy
Ananuri, która usytuowana jest przy sztucznym, acz przepięknym jeziorze zaporowym Jinvali.
Czas wolny w Gudauri - chyba najbardziej rozpoznawalnym gruzińskim ośrodku narciarskim.
Zaraz za miejscowością zaczyna się podejście pod górę Sadzele (3260 m n.p.m.) i sąsiednią Kudebi
(3008 m n.p.m.). Na oba szczyty prowadzą wyciągi krzesełkowe. Na zboczach Sadzele i Kudebi
jest 35 km tras zjazdowych o wszystkich stopniach trudności. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
Dzień 10: 4 stycznia
Gudauri - Mccheta - Tbilisi
Po śniadaniu czas wolny bądź zjazdy na nartach.
Około południa przejazd do Tibilisi, po drodze zwiedzanie Mcchety. Wizyta w monastyrze Dżwari
z IV w. oraz w katedrze Sweti Cchoweli, tzw. „katedrze życiodajnej kolumny”, w której znajduje
się fragment szaty Jezusa. Oba te miejsca ze względu na niezwykłą wartość historyczną zostały
wpisane na listę UNESCO.Wizyta w lokalnej winiarni oraz degustacja przednich gruzińskich win
oraz mocnego destylatu - czaczy. Jeśli czas pozwoli zwiedzanie starożytnego skalnego miasta
Uplistsikhe, jednego z najstarszych osad miejskich w Gruzji, datowanego od V wieku p.n.e. do
późnego średniowiecza. W Tibilisi zakwaterowanie w hotelu i ostatni nocleg.
Dzień 11: 5 stycznia
Wcześnie rano transfer na lotnisko na lot powrotny do Polski.
Cena za 1 osobę w grupie 2 osób: 2000 EURO
Cena za 1 osobę w grupie 4 osób: 1700 EURO
Cena za 1 osobę w grupie 6 osób: 1570 EURO
Cena zawiera:
•
zakwaterowanie w hotelach 4*, w pokojach dwuosobowych,
•
wyżywienie: śniadania w dniach 2-11, lunch w dniu 4., kolacja w dniu 2, 7.
•
bilety wstępu,
•
wszystkie przejazdy na trasie,

•
•
•

opiekę polskojęzycznego, lokalnego pilota podczas zwiedzania,
podatki i opłaty parkingowe,
ubezpieczenie KLA, NNW, KR oraz bagażu.

Cena nie zawiera:
•
biletów lotniczych na trasie Warszawa - Erywań; Tbilisi - Warszawa: od ok. 2000
PLN,
•
dopłaty do pokoju jednoosobowego: 340 EUR,
•
ski-passów,
•
napiwków,
•
ceny kolacji sylwestrowej.

