Smeldzīgās duduka melodijas, te savu šķirstu noenkuroja Noass un
viļņus veļ varenais Sevans

- Armēnijas stāsts.
21.09- 29.09. 2022. gads.

Diena, notikumi, apskates objekti .

trešdiena, 21.09.
Tiekamies Rīgas lidostā, 20:50 iepretim ieejai
22:50-03:20. Lidojums Rīga- Erevāna (AirBaltic).
Ierodamies Erevānā. Zvartnots lidostā.
Sveicināta Armēnija!
Transfērs uz viesnīcu.
Atpūta.
ceturtdiena, 22.09.
/ Erevāna/ Brendija rūpnīca/
Pēc brokastīm viesnīcā, iepazīsim Armēnijas galvaspilsētu Erevānu,
tā ir viena no vecākajām pilsētām pasaulē. Izveidota 782. gadā pirms
mūsu ēras. Šodien tā ir plaukstoša pilsēta, ar mūsdienu galvaspilsētas
statusu, kņadu...
Pusdienas vietējā restorānā.
Laik doties uz slaveno Erevānas brendija rūpnīcu , 1887.gads, tās
ir dibināšanas gads. Ziniet! Starptautiskās izstādes laikā Parīzē
1900. gadā brendijs saņēma Grand-Prix un likumīgās tiesības
sauktam par "konjaku", nevis "brendiju". Ekskursijas laikā
apmeklēsim rūpnīcas muzeju, barā degustēsim konjaku , dzērienam
būs maiga samtaina garša, kas apveltīta ar bagātīgu šokolādes-vaniļas
buķeti.
Un tad jau vakariņas restorānā ''Kavkazskaya Plennitsa''.
***viesnīca Erevānā
(brokastis, pusdienas, vakariņas )

piektdiena,23.09.
/Ashtarakas/ Kari Lich /Saghmosavank /
Brokastis viesnīcā. Dodamies tālāk uz Saghmosavank viduslaiku
klosteri, tas atrodas elpu aizraujošā vietā, Aragatsotnas kanjonā.
Iepazīsim Armēnjas nacionālo lepnumu ”armēņu alfabēta burtus”,
kurus izveidoja Mesrops Mashtots, burti tika uzlikti 2005, gadā , kad
armēņu alfabēts svinēja savu 1600. dzimšanas dienu. Tiksim arī līdz
Aragāta kalnu Kari Lich ezeram, tulkojumā (Akmens Ezers) viens no
gleznainākiem klanu ezeriem, 3190 m v.j.l., ūdens ledains.
***viesnīca Erevānā
(brokastis, pusdienas)

sestdiena ,24.09.
Erevāna / Khor Virap / Noravank / Goris /
Brokastis viesnīcā. Dodamies baudīt skaistās ainavas, netālu no
Erevānas atrodas Khor Virap klosteris,datēts ar 4-17. gadsimtu ar ļoti
bagātu reliģisku, gan laicīgu vēsture. Klosteris tika uzcelts Aršakīdu
dinastijas valdīšanas laikā, vērosim satriecošu ainavu Ararata kalns,
armēņi ,šo kalnu sauc par "Pats lielākais" (Masis) tas paceļās 5137 m.
v.j.l. Lai gan tā vēsturiski sanācis, ka Lielais Ararats šodien atrodas
Turcijas teritorijā, armēņi tomēr to uzskata par vienu no Armēnijas
simboliem. Tas attēlots Armēnijas ģērbonī. Tad pieturam Areni
ciematā, šis ciems ir zināms ar savu vīna ražošanu, apmeklēsim vietējo
vīna darītavu. Degustēsim. Turpinot ceļojumu, apmeklēsim - lielu
reliģisko un kultūras centru 12. gs. Noravank ("Jaunais klosteris").
Klostera vecākā daļa ir Sv. Karapeta baznīca (9-10 c). Galvenā baznīca
celta 13. gs. Altāru veidoja slavenais arhitekts un tēlnieks Momiks.
Pusdienu pauze. Šodien arī būsim pie Šhaki ūdenskrituma, tas ir īstens
dabas brīnums.
***viesnīca Gorisā
(brokastis,pusdienas)
svētdiena, 25.09.
Tatev trošu ceļš /Hndzoreska /Selim pāreja / Tsovatsots
Brokastis viesnīcā. Dienu sāksim ar Goris izpēti, alu pilsēta,vecās alas
šie akmeņainie mājokļi liecina, ka cilvēki Gorisā un tās apkārtnē dzīvo
kopš seniem laikiem. Tālāk dodamies uz Teitavas klostera kompleksu,
kas ir 10. gadsimta arhitektūras šedevrs un ko bieži sauc par klosteri, kas
celts uz “nekā malā”. Klosteris, bija ne tikai reliģiskais centrs, bet arī
viena no pirmajām izglītības iestāde Eiropā. Turp, dosimies ar gaisa
tramvaju (reģistrēts Ginesa rekordu grāmatā), gaisa ceļa garums 5,7 km,
lielākais augstums 320 m. Pusdienu pauze. Tālāk uz Sevana ezeru, pa
ceļam apmeklēsim Selim viduslaiku karavānas, kas atrodas uz
starptautiskā tirdzniecības maršruta, kurš ietvēr Selim Kalnu pāreju.
(Tā bija daļa no senā Zīda ceļa,būves 1332. gadā, prinča Česāra
Orbeliana laikā.
*** viesu namā, Sevanā.
pirmdiena, 26.09.
Sevanavanka / Dilijan / Haghartsin / Noratous
Brokastis viesnīcā. Sveiks Sevan! Eezers kurš ir lielākais Armēnijā un
Kaukāza reģionā. Tas ir viens no lielākajiem saldūdens augstkalnu
ezeriem Eirāzijā. Tā būs Gegharkunik province. Apskates vērta
Noratous– senkapu vieta ar viduslaiku hačkariem
(krustakmeņiem), kas datēta ar 6.gs. un tad Sevana ezers.

Šis milzīgais kalnu ezers, aizņem līdz pat 5% no Armēnijas teritorijas un
atrodas aptuveni 2000 metrus virs jūras līmeņa, ir viens no augstākajiem
starp saldūdens ezeriem pasaulē.
Iespaidīgais Dilijanas mežu reģions. Hagartsin,ir augsti kalnos,ar
skaistu nosauku, tulkojumā “ērgļu spēles”. Dodamies atpakaļ uz Sevan.
Brīvais laiks ezera baudīšanai. ***viesu namā Sevanā.
(brokastis , pusdienas )
otrdiena, 27.09
Tsaghkadzor /Garni /Geghard/ Erevāna
Pēc brokastīm brauciens uz Tsahgkadzor – kūrortpilsētu , populāru kūrortu
Armēnijā. Tsaghkadzor -tulkojumā ”ziedu ieleja”. Tas ir arī populārs
slēpošanas kūrorts. Ar pacēlāju dosimies baudīt skaisto dabu (5 Eiro no
personas vienā virzienā).Tad uz Garni ciematu.
Garni ir vienīgā grieķu -romiešu kolonādes ēka Armēnijā, citadele un
pagānu templis ir iespaidīgs hellēnisma perioda senās armēņu arhitektūras
piemineklis. Templi uzcēla Armēnijas karalis Tiridates un tas ir veltīts
saules dievam, Mithram. Pēc kristietības pasludināšanas par valsts reliģiju
Armēnijā 301. gadā templis, iespējams, tika izmantots kā karaļu vasaras
rezidence.
Pusdienu pauze , vietējā mājā, kur mēs vērosim, apgūsim armēņu
nacionālās maizes "lavash" cepšanas procesu pazemes krāsnī-"tonir".
Vērojot skaistos dabas ainavas, dodoties augstāk pa Azata upes aizu, ir
lielisks unikāls viduslaiku armēņu arhitektūras piemineklis - Gegharda
klosteris, iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kas daļēji
izgrēbts kalnā, “Šķēps”, ir viens no visbiežāk apmeklētajiem tūrisma
galamērķiem Armēnijā ,laiks doties atpakaļ uz Erevānu.
*** viesnīca Erevānā
(brokastis , pusdienas)

trešdiena, 28. 09
Erevāna / Echmiadzin / Zvārtnots/Mageryan Carprt Faktory
Brokastis viesnīca. Šodien uz “Mageryan Carpet” paklāju ražotni.
Šeit tiek glabāti gan antikvārie paklāji, gan ražoti jauni. Paklāju aušanas
meistarklase. Izbraukšana uz Echmiadzin -visu armēņu galvenais
garīgais centrs. Pirmā kristīgā katedrāle pasaulē.Katedrāli uzcēla un
iesvētīja Sv.Gregorijs , pirmais armēņu bīskaps.
Pusdienas lauku sētā , pie vienas TV raidījumu vadītājas, būs iespēja
piedalīties armēņu tradicionālās ēdienu pagatavošanas meistarklasē, Dolmas
gatavošana.
Atgriešanās Erevānā ar pieturu pie Zvārtnot tempļa drupām - 7. gs.
arhitektūras pērles(iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā).
Vietējā tirgus apmeklējums, ( saldumi, garšvielas, augļi...)
Noslēgumā, vakariņas armēņu gaumē!!! Ballīte!!!
Atpūta viesnīcā.

ceturtdiena,29.09.
Laik doties mājās! 2:00 Transfers uz lidostu !
04:20 Lidojums Erevāna - Rīga (AirBaltic).
07: 00 Ierodamies Rīgas lidostā.

Sveicināta Latvija!

Izmaksas par programmu EUR 957
(tūres garums 8 naktis/9 dienas)
•
•
•

iemaksa, piesakoties – EUR 300,līdz 03.07.2022. -EUR 300,līdz 03.08.2022. -EUR 357,vietu skaits ierobežots, maksimums 20!!!

Ceļojuma cenā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
•
•

lidojums ar airbaltic Rīga-Erevana– Rīga ( tiešais reiss)
bagāžas pārvadāsana rokas bagāža 8 kg izmērs 40 x 55 x 23 cm un 23 kg nododamā bagāža.
ceļojuma apdrošināšana, kas ietver Covid-19 riska segumu;
transporta pakalpojumi saskaņā ar programmu;
visas ieejas biļetes, atbilstoši programmai, transferi;
ēdināšana, atbilstoši programmai;
8 naktis viesnīcā (atbilstoši maršruta aprakstam), divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastīm.
vietējais gids Armēnijā, visu ceļojuma laiku (krievu valodā).

Ceļojuma cenā neietilpst:
• personīgie izdevumi;
• alkoholiskie dzērieni un maltītes, izņemot aprakstītos;
• citi pakalpojumi, kas nav minēti iepriekš.

•

dzeramnauda apkalpojošam personālam Armēnijā( 20 eiro)

Grupas vadītāja- Elvīra Bāliņa
Zvaniet: 26545557; rakstiet: ebturisms@ inbox.lv ; www.ebturisms.lv

Svarīgi :
•
•
•

atteikšanās no ceļojuma , atteikšanās datums līdz 02.07;
atteikšanās pēc 01.09. tiek zaudēta visa summa;
iemaksāto summu līdz 01.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā
ceļojumā.

Pievērsiet uzmanību:
Ceļošanai izmantojam tikai PASES, tām jābūt derīgām vēl 6 mēnešus pēc atgriešanās!
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un /vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo
aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no
pakalpojumu sniedzēja.

