


Erewań – miasto z prawie 3000 letnią historią – połączenie 
tradycji, historii i nowoczesności 

DZIEŃ 1:

Przylot do Erewania

Transfer luksusowym autokarem lub busem do hotele w centrum 
miasta. Powitalny drink. Zakwaterowanie i nocleg.

DZIEŃ 2:

Śniadanie w hotelu

Zwiedzanie miasta. Zobaczymy miedzy innymi Plac Republiki, 
Budynek Opery oraz Park Zwycięstwa z pomnikiem „Matki 
Armenia”.

INCENTIVE W OJCZYŹNIE KONIAKU



Lunch w lokalnym ośrodku w Hrazdan Gorge z barbeque. Gwarancja pysznego, tradycyjnego posiłku, 

domowego wina i atmosfery pełnej gościnności. Wizyta w słynnej fabryce Brandy Ararat, która 

wyprodukowała ulubiony napój Winstona Churchilla. Zwiedzanie połączone z degustacją tego cennego 

trunku.



Powitalna kolacja w lokalnej ormiańskiej restauracji z 

tradycyjnymi daniami. W trakcie kolacji występy 

folklorystyczne, które przybliżą Państwu zwyczaje 

związane z ormiańskim ślubem i weselem.  



MAGIA ORMIAŃSKIEJ MUZYKI

DZIEŃ 3:

Śniadanie w hotelu. Poranna wycieczka 

do jednego z najsłynniejszych ormiańskich 

klasztorów w Geghard, gdzie będziecie 

Państwo mogli posłuchać występu chóru 

prezentującego wspaniałe średniowieczne 

pieśni ormiańskie. 



Wizyta w pogańskiej 

świątyni w Garni, 

która jest 

ewenementem na 

Zakaukaziu, a 

następnie 

opcjonalnie 

wycieczka jeepami 

do formacji skalnej 

nazywanej 

Symfonią Kamieni



Lunch w lokalnym domu w trakcie którego będziecie Państwo mogli czynnie uczestniczyć 

w przygotowywaniu potraw



Powrót do Erewania. Krótkie spotkanie z 

lokalnym artystom, który zaprezentuje Państwu 

Duduk – tradycyjny flet ormiański. 



Elegancka kolacja w restauracji MEZZO Classic House Club



Chrześcijańska Armenia

DZIEŃ 4:

Śniadanie w hotelu, przejazd do centrum religijnego kraju do Etchmiadzina



Będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć skarby 

zgromadzone przez wieki i przechowywane w stolicy 

religijnej najstarszego chrześcijańskiego państwa 

świata. W Etchmiadzinie przechowywana jest między 

innymi Włócznia Przeznaczenia, fragment Arki 

Noego oraz fragment Krzyża, na którym 

ukrzyżowano Chrystusa.

Lunch w lokalnej restauracji na powietrzu. 

Powrót do Erewania. 

Wizyta w warsztacie produkującym tradycyjne 

ormiańskie chaczkary, czyli kamienne krzyże. 

Dowiedzie się Państwo jak wygląda ich wytwarzanie 

oraz będziecie mieli okazję przygotować swój własny 

chaczkar.

Wizyta w sklepie w celu zakupu tradycyjnych 

słodyczy – owoców w czekoladzie takich jak figi i 

morele



Kolacja w tradycyjnej ormiańskiej 

restauracji z muzyką na żywo, tańcami i 

lokalnymi potrawami. 



Tajemnica Biblijnej Góry Ararat

DZIEŃ 5: 

Śniadanie w hotelu.

Wyjazd do doliny Araratu i podziwianie spektakularnego widoku na biblijną górę, na której zboczu 

zgodnie z tradycją osiadła Arka



Wizyta w regionie winnym Vayots Dzor, którego tradycyjnym wyborem są wina owocowe, 

np. morelowe. 

Wizyta w słynnej Ptasiej Jaskini, gdzie znaleziono najstarszy system do produkcji wina w 

Armenii, a może i na świecie … . Tu również odnaleziono najstarszy skórzany but



Lunch in a cave café  

Wizyta w lokalnej winiarni i lunch w restauracji zlokalizowanej w jaskini



Wizyta w jednym z najpiękniejszych klasztorów w Armeni, malowniczo zlokalizowanym na 

stoku góry – Norovank. Powrót do Erewania. Czas wolny. 



Pożegnalna kolacja w luksusowej restauracji specjalizującej się w nowoczesnej 

kuchni

DZIEŃ 6

transfer na lotnisko i wylot do Polski


