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Armēnija rudens noskaņā 
2018. gada 21.-27.oktobrī, 7 dienas, 690 EUR 

Te dzimst smeldzīgās duduka melodijas, te savu šķirstu noenkuroja Noass un viļņus 

veļ varenais Sevans. Galvaspilsēta Erevāna - sena pilsēta Ararata ielejā,  

UNESCO sarakstā iekļautā Ečmiadzinas katedrāle, kalnu skati, teiksmainais 

Ararats, nacionālais kolorīts un kaukāziešu viesmīlība. 

 Ceļojuma laikā jūs gaida:  
        Erevāna. Sena Armēnijas pilsēta, kas izvietojusies 

gleznainā Ararata ielejā. Rosīga dienā un naktī, vieta, 

kurā kolorīti savijušies vēsture un mūsdienas. 

      Armēņu konjaka rūpnīca ‘’Noi’’. Gardā un gadu 

desmitiem izturētā konjaka un vīna degustācija. 

Galvenās armēņu 

kristietības šūpuļa - 

Ečmiadzinas katedrāles apmeklējums.  

Armēņu nacionālās un daudzveidīgās virtuves baudīšana. 

       Diližana - kūrortpilsēta ar gleznainu apkārtni, tādēļ 

poētiski tiek dēvēta arī par Armēnijas Šveici jeb Mazo 

Šveici. Viena no īpašām Armēnijas svētvietām - Gegharda 

klosteris. Leģenda vēsta, ka 

klosteris te bijis jau 4. gadsimtā, tas burtiski iecirsts klintī, 

gandrīz pilnībā saplūstot ar apkārtējo ainavu. Šai vietai 

piemīt unikāla akustika - pat čuksts te izklausās kā 

kliedziens, vibrācijas ir tik smalkas, ka skaņa gaisā virmo 

vēl vairākas sekundes.  
             Sevans - Armēnijas lielākais un skaistākais 

ezers. 

 

 Viens no lielākajiem augstkalnu ezeriem pasaulē.  
            Megarjan raibo, krāsu un rakstu piesātināto paklāju 

daudzveidība. Gardie ēdieni un austrumu tirgus augļi, suvenīri, 

garšvielas u.c. 

             Kalni un fantastiskās ainavas, ala, kurā cilvēki 

dzīvojuši līdz pat viduslaikiem. 

Areni reģiona vīni un vietējo iedzīvotāju viesmīlība. 

Un tas vēl nav viss… 

Pieteikšanās braucienam: 
 

   
Tālis  29132099   
Lidija 26497573                 info@italisgeotour.com  

mailto:info@italisgeotour.com
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Armēnija ar baudu 
2018.gada 21.-27.oktobrī 

 

 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  
1. 
 

21.10. 
svētdiena 

 

Rīga-Tbilisi ● Izlidojam pl.23.15 ar reisu  BT724 no Rīgas lidostas uz Tbilisi. 
Tikšanās Rīgas lidostā 21.00. 
 

 

2. 22.10. 
pirmdiena 

Tbilisi-Dilidžāna-
Erevāna 

● Ielidojam pl.3.25 
● Transfērs līdz Erevānai 
● Viena no kolorītākajām un krāšņākajām Armēnijas pilsētām -

Dilidžana. Brokastis pilsētā *. 
● Trīs baznīcu komplekss Agarcina. 
● Ekskursija - vakara Erevāna. 
● Vakariņas vietējā krodziņā*. 

 

Viesnīca *** 
Erevanā 

3. 23.10. 
otrdiena 

 

Erevāna- 
Ečmiadzina- 
Sevans -Erevāna 

● Brokastis viesnīcā 
● Vernisaz tirgus apmeklējums, koši tautas amatnieku 

izstrādājumi un austrumu kolorīts. 
● Ečmiadzinas katedrāles apmeklējums, kas ir galvenā mītne 

Armēņu Apustuļu baznīcai.  
● Sevanavank komplekss Sevana ezera pussalā. 
● Pusdienas zivju restorānā*. 
● Brīvais laiks Erevanā.  

 

Viesnīca *** 
Erevanā 

4. 24.10. 
trešdiena 

Erevāna-Garni-
Gegarda-Erevāna 

● Brokastis viesnīcā 
● Seno manuskriptu muzejs Matenadaran. 
● Erevānas konjaka ražotnes apmeklējums un degustācija 
● Garni helēnisma laikmeta templis- vienīgais Armēnijā. 
● Pusdienas un lavaša gatavošanas meistarklase. 
● Klinšu klosteris Gegards, kas iekļauts UNESCO kultūras  

mantojuma sarakstā  
● Megarjan paklāju ražotne. Vakariņas un nacionālo deju 

meistarklase**. 
 

Viesnīca *** 
Erevanā 

5. 25.10. 
ceturtdiena 

 
 

Erevāna-Hor 
Virapa-Noravanka-
Erevāna 

● Brokastis viesnīcā. 
● Hor Virap apmeklējums. 
● Areni ciemats, kas slavens ar saviem vīniem, vīna 

degustācija. 
● Pikniks lauku sētā. Pēc piknika Putnu ala. 
● Noravank -13.gs.komplekss. 
● Vakariņas ar nacionāliem ēdieniem (iekļauts). 

Viesnīca *** 
Erevanā 

6. 26.10. 
piektdiena 

Erevāna- Ahpat-
Tbilisi 

● Brokastis viesnīcā 
● Senais cietoksnis Erebuni 
● Cicernakaberda apmeklējums-armēņu genocīda piemiņas 

memoriāls. 
● Sanain un Ahpata kompleksi (UNESCO). Leģendām 

apvītais Sanain tilts, kas nes laimi mīlestībā. 
● Transfērs līdz Tbilisi 

 

 

7. 27.10. 
sestdiena 

Tbilisi- Rīga ● Izlidošana pl.04.10  ar reisu BT 725 no Tbilisi 
● Ierašanās Rīgas lidostā 06.45 
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Ceļojuma cenā Ietilpst: 

 Vieta tūristu autobusā un transfēri līdz Armēnijai un atpakaļ 

 Naktsmītnes ar brokastīm Erevānā 

 Apdrošināšana 

 Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējais gids Armēnijā 

 Pikniks laukos 

 Vakariņas ar nacionāliem ēdieniem 25.10.18 
 

Papildizdevumi: (minētas 2017 g. vasaras cenas) 
 

 Ēšanas izdevumi (Pusdienas, vakariņas) ~12-15 EUR; * brokastis Dilidžanā iespējams organizēt 
visai grupai 8 EUR 

 Garni komplekss - 3 EUR 

 Konjaka rūpnīcas apmeklējums un degustācija - 9 EUR 

 Vīna degustācija Areni – 1,50 EUR 

 Putnu ala - 2 EUR 

 Matenadarana muzejs- 2,50 EUR 

 Erebuni cietoksnis-2,50 EUR 
** Deju meistarklase ir pa papildmaksu, cena atkarībā no dalībnieku skaita. 

 
 

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. 
 

Pieteikties šeit: http://ej.uz/Italisbraucieni 
 

 

http://ej.uz/Italisbraucieni

