Αρμενία . Γεωργία
Ομαδικό ταξίδι

Ερεβάν, Γκαρνί, Ετσμιατζίν, Λίμνη Σεβάν, Γκόρις, Τιφλίδα,
Mtskheta, Κουτάϊσι, Μοναστήρι Gelati

Στα Βήματα της Ορθοδοξίας του Καυκάσου

Mtskheta

Διάρκεια ταξιδιού: 10 μέρες
Αναχωρήσεις:
26/12, 13/02, 06/03, 20/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Ξενοδοχεία:
4*
Δίκλινο δωμάτιο:
1.475€
Επιβ. Μονοκλίνου:
390€

4* SUP
1.585€
390€

*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Religion and Art
Πτήση για την Αρμενία
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ερεβάν.

2η μέρα: Ερεβάν - Γκαρνί
Άφιξη νωρίς το πρωί στο Ερεβάν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα
περιήγηση στην πρωτεύουσα με την πανάρχαια ιστορία και την μοντέρνα
ατμόσφαιρα. Θα επισκεφθούμε τις ιστορικές της εκκλησίες όπως του Αγίου
Χοχβάνες, του Αγίου Σεργίου, του Αγίου Γρηγορίου και την εκκλησία Λασάροβιτς.
Το απόγευμα θα συνεχίσουμε με μία επίσκεψη στο Γκαρνί, με τον παγανιστικό ναό
και το μοναστήρι Γκεγκ Χαρτ, σκαμμένο μέσα σε βράχο, στα φαράγγια του ποταμού
Αζάτ.

3η μέρα: Ερεβάν - Περιήγηση στην πόλη - Ματενανταράν - Μνημείο
Θυμάτων
Το πρωί ακολουθεί μία ακόμα ενδιαφέρουσα περιήγηση στην πόλη, η οποία είναι
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Χρασντάν. Θα περάσουμε από τις λεωφόρους
Μαστοτς και Αμπαβιάνι για να έρθουμε στο ινστιτούτο Ματενανταράν.
Συνεχίζουμε με το μνημείο Θυμάτων της γενοκτονίας των Αρμενίων, το Ερεμπούνι
μουσείο και το ανοιχτό παζάρι με τα χειροποίητα είδη.

4η μέρα: Ερεβάν - Καθεδρικός και Εκκλησίες Ετσμιατζίν - Λίμνη Σεβάν
Αναχώρηση για το Ετσμιατζίν το οποίο υπήρξε θρησκευτικό κέντρο της αρμένικης
εκκλησίας και τόπος διαμονής του πνευματικού ηγέτη.
Οι ναοί και τα ερείπια της εκκλησίας του ανακτόρου στο Svartnots αποτελούν
δείγματα του βυζαντινού ρυθμού.
Μετά από την περιήγησή μας θα έρθουμε στη λίμνη Σεβάν, την υψηλότερη στον
κόσμο και την μεγαλύτερη στην περιοχή Kafkasia. Ακολουθεί επίσκεψη στο
μοναστήρι Sevanavank και αργότερα επιστρέφοντας στο Ερεβάν, στην περιοχή
Dilizan, θα δούμε την μονή Haghartsin και Goshavanu

5η μέρα: Ερεβάν - Νοβεράνκ - Τατέβ - Γκόρις
Αναχώρηση προς την περιοχή του Αραράτ, που βρίσκεται μεταξύ των συνόρων
Τουρκίας, Αρμενίας και Ιράν. Πρώτος μας προορισμός, το μοναστήρι Νοβεράνκ,
φωλιασμένο στα 1.560 μ. ύψος, ένα από τα πέτρινα αριστουργήματα της αρμένικης
αρχιτεκτονικής.
Συνεχίζουμε με το μοναστήρι Τατέβ, χτισμένο σε βραχώδη απόκρημνη πλαγιά, για
να καταλήξουμε στην Γκόρις με την περίφημη εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου.

6η μέρα: Ερεβάν - Τιφλίδα
Αναχώρηση μέσω ενδιαφέρουσας διαδρομής για την Τιφλίδα, πρωτεύουσα της
Γεωργίας.
Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στα αξιοθέατα της παλιάς και της σύγχρονης πόλης
για να δούμε μεταξύ άλλων το καθεδρικό της Αγίας Τριάδας, την μεγαλύτερη
εκκλησία της περιοχής του Καυκάσου, τις εκκλησιές Σιόνι και Ανχισκάτη, το κάστρο
Ναρικάλα, την Όπερα και το Κοινοβούλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Τιφλίδα - Πόλη Μουσείο Mtskheta - Κουτάϊσι
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την πρώην πρωτεύουσα της Ιβηρίας, Mtskheta,
η οποία για 800 χρόνια υπήρξε πολιτικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο
μεγάλης σημασίας.
Θα επισκεφθούμε τις παλιές εκκλησίες Svetizkhovel, πλούσια διακοσμημένες και
από τα πιο όμορφα μεσαιωνικά κτίσματα της Γεωργίας για να έρθουμε στη
συνέχεια στο Κουταϊσι, πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Κολχίδας και
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας.

8η μέρα: Κουτάϊσι - Μοναστήρι Γκελάτι - Τιφλίδα
Το πρωί θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι Gelati (1106) έξω από την πόλη του
Κουτάϊσι το οποίο περιλαμβάνει τμήματα ψηφιδωτών και τοιχογραφιών που
δημιουργήθηκαν σε διάστημα επτά αιώνων και κάποια από αυτά κοσμούσαν το
εσωτερικό του καθεδρικού του Bargati (1003).
Αργότερα αφήνοντας το μοναστήρι που προστατεύεται από την Unesco, θα
έρθουμε στην Τιφλίδα.

9η μέρα: Τιφλίδα - Αθήνα
Μεταφορά νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα
+1 νύκτα στην Τιφλίδα λόγω αεροπορικών πτήσεων

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες
Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα

 Ξενοδοχεία
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 4* Superior (επιλογής σας) σε
δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό / ντους

-

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

*Πτήσεις με Aegean Airlines

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση 100 € το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση 200€. Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα.

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες
δόσεις.

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους,
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,
τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

