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Armēnijas valdzinājums  
2020. gada 12.08. - 20.08., 890 EUR 

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

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

UNESCO sarakstā iekļautā Ečmiadzinas katedrāle, kalnu skati, teiksmainais 

Ararats, nacionālais kolorīts un kaukāziešu viesmīlība. Unikāli dabas objekti. 

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

gleznainā Ararata ielejā. Rosīga dienā un naktī, vieta, 

kurā kolorīti savijusies vēsture ar mūsdienām. 

      Armēņu konjaka rūpnīca ‘’ArArAts’’. Gardā un 

gadu desmitiem izturētā konjaka degustācija. 

Galvenā armēņu kristietības 

šūpuļa - Ečmiadzinas 

katedrāles - apmeklējums.  

Armēņu daudzveidīgās nacionālās virtuves baudīšana. 

Viena no īpašām Armēnijas svētvietām - Gegarda 

klosteris. Karaundža - armēnu Stounhendža. National 

Geographic ir iekļāvis šos 223 vertikāli stāvošos 10 t 

smagos akmeņus pasaules unikālo senvietu sarakstā.  
             Sevans - Armēnijas 

lielākais un skaistākais 

ezers. Viens no lielākajiem 

augstkalnu ezeriem pasaulē.  

Akmeņu simfonija kalnos 

sajūsminās ikvienu. 

            Megarjan raibo, 

krāsu un rakstu piesātināto 

paklāju daudzveidība. Gardie ēdieni un austrumu tirgus augļi, 

suvenīri, garšvielas u.c. labumi. 

             Kalni, ielejas un fantastiskās ainavas, Putnu ala, 

ūdenskritums, alu pilsēta un garākais pasaules trosu 

ceļš. 

Areni reģiona vīni un vietējo iedzīvotāju viesmīlība. 

Un tas vēl nav viss… 

Pieteikšanās braucienam: 
 

   
Lidija 26497573                 lidija@italisgeotour.com 
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Armēnijas valdzinājums 
2020. gada 12.08. - 20.08., 890 EUR 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  
1. 
 

12.08. 
trešdiena 

 

Rīga - Erevāna ● Satikšanās Rīgas lidostā 20:00 
● Izlidojam pl.22:50 ar reisu  BT726 no Rīgas lidostas uz 

Erevānu 

 

2. 13.08.  
ceturtdiena 

Erevāna ● Ielidojām Erevānā pl.03:20 
● Brokastis viesnīcā 
● Ekskursija pa Erevānu kājām. Kaskādes, vieta no kuras 

paveras īpašs skats uz pilsētu un teiksmaino Araratu. Ziemeļu 
prospekts, Operas teātris un citas skaistākās Erevānas vietas. 
Republikas laukums, mūsdienu mākslas muzejs Gafesčan uc. 

● Cicernakaberda apmeklējums-armēņu genocīda piemiņas 
memoriāls 

● Megarjan Carpet paklāju ražotne. Šeit tiek glabāti gan 
antikvārie paklāji, gan ražoti jauni. Paklāju aušanas 
meistarklase 

● Konjaku rūpnīcas ‘’Ararats’’ apmeklējums. Armēņi saka, 
ka vieglāk uzrāpties Ararata kalnā, nekā izkļūt no rūpnīcas 
pagrabiem. Konjaku degustācija 

●  

Viesnīca *** 
Erevanā 

3. 14.08. 
piektdiena 

Erevāna-Garni-
Gegards- Erevāna 

● Brokastis viesnīcā 
● Seno manuskriptu muzejs Matenadaran 
● Brauciens ar džipiem uz unikālu dabas pieminekli - ‘’Akmens 

simfoniju’’, kur lavas bazalta stabi veido neparastu ainavu 
● Garni helēnisma laikmeta templis 
● Iespēja piedalīties lavaša cepšanas meistarklasē 
● Klinšu klosteris Gegards, kas iekļauts UNESCO kultūras  

mantojuma sarakstā 

Viesnīca *** 
Erevanā 

4. 15.08. 
sestdiena 

 

Erevāna-Sevana 
ezers- Dilidžāna-
Agarcina-Erevāna 

● Brokastis viesnīcā 
● ‘’Zilacainā pērle’’- Sevana ezers. Sevanavank komplekss 

Sevana ezera pussalā 
● Vietējo zemnieku siera ražotne, kur sierus iztur vīnā, 

konjakā, vīnogu lapās. Sieru degustācija 
● Agarcinas klostera komplekss - īsta kanjona pērle 

Viesnīca *** 
Erevānā 

5. 16.08. 
svētdiena 

 
 
 

Erevāna-Hor 
Virap-Areni-
Noravank-Tatevas 
klosteris-Goris 

● Brokastis viesnīcā 
● Brauciens uz Armēnijas dienvidiem pa gleznaino Ararata 

ieleju. Hor Virap - Bībele vēsta, ka tieši  šeit Noass iestādīja 
pirmo vīnogulāju. Redzēsim Araratu cik tuvu vien iespējams 
no Armēnijas 

● Vaiodzoras apgabalā atrodas pasaulē vissenākie vīnogulāji. 
Areni ciemats, kas slavens ar saviem vīniem, vīna 
degustācija   

● Putnu ala, kurā ir 6000 gadu  sena vīna darītava 
● Noravank -13.gs.komplekss, kur uzzināsim, kas ir hačkari 
● Dosimies uz Tatevas klosteri pa pasaulē garāko trosu ceļu 

kalnos 5752 m 

Viesnīca *** 
Gorisā 

6. 17.08. 
pirmdiena 

Goris-Sisians-
Karaundža-
Hndzoresk-
Erevāna 

● Brokastis viesnīcā 
● Šaki ūdenskritums, kas skaisti saplūst ar vareno kalnu 

ainavu un veido vienotu muzikālu ansambli 
● Karaundža- akmens observatorija zvaigžņu vērošanai 
● Hndzoreska- alu pilsēta 1580 m augstumā v.j.l. un 14 t 

smagais ‘’Šūpojošais tilts’’, kas savieno pagātni ar tagadni. 
Šķiet, ka šeit apstājas laiks 

● Pārbrauciens uz Erevānu 
 

Viesnīca *** 
Erevanā 

7. 18.08. 
otrdiena 

Erevāna- 
Amberda-
Sagmosavanka-

● Brokastis viesnīcā 
● Skaistākajā Armēnijas aizā atrodas divi brīnišķīgi klosteri 

Sagmosavanka un Ovanosavanka 

Viesnīca *** 
Erevanā 
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Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

Ceļojuma cenā Ietilpst: 

 Lidojums Rīga-Erevāna-Rīga, nododamā bagāža 20 kg un rokas bagāža 8 kg 

 Vieta tūristu autobusā ar kondicionieri 

 Džipi braucienam uz Akmens simfoniju 

 Naktsmītne 3* ar brokastīm Erevānā un Goris 

 Apdrošināšana 

 Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējais gids Armēnijā 

 Megarjan paklāju ražotne 

 1 vakariņas ar nacionāliem ēdieniem 

 Lavaša un dolmas izgatavošanas meistarklases 

 Nacionālo deju un dziesmu priekšnesumi 

 Ūdens pudele katru dienu 
 

 

Papildizdevumi: (minētas 2019 g. vasaras cenas) 1 EUR=520 ADM 
 

 Ēšanas izdevumi (pusdienas, vakariņas) ~12 EUR. Plānojam organizēt kopīgās pusdienas. 

 Garni komplekss- 3 EUR 

 Konjaka rūpnīcas apmeklējums un degustācija - 9 EUR 

 Trosu ceļš Tatevā- 10 EUR 

 Ečmiadzina muzejs- 3 EUR 

 Putnu ala - 2 EUR 

 Matenadarana muzejs- 4 EUR 

 Siera degustācija -7 EUR 

 Vīna degustācija Areni- 2 EUR 

 Amberda cietosknis- 3 EUR 
 

 Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl 
kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā 
par dzīvošanu vienvietīgā numurā – 170 EUR 

 
 

 

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 
 

 

Ovanovanka-
Erevāna 

● Amberdas cietosknis ir Armēnijas augstākā kalna-Aragac 
nogāzē. To sauc par ‘’cietoksni mākoņos’’ 

● ‘’Burtu aleja’’- piemineklis armēņu alfabētam, kur katrs burts 
ir cilvēka augumā 

● Gājiens Aragac kalnā līdz Kari ezeram. Viens no 
gleznainākajiem kalnu ezeriem gandrīz visu gadu ir sniegu 
ieskauts. Lieliski skati: gan ziedi, gan sniegi, gan akmeņi, 
strauti, lauki un mākoņi! 

8. 19.08. 
trešdiena 

Erevāna- 
Ečmiadzina- 
Erevāna 

● Brokastis viesnīcā 
● Ečmiadzina- visu armēņu galvenais garīgais centrs. Pirmā 

kristīgā katedrāle pasaulē 
● Dolmas gatavošanas meistarklase. Armēņu tautas 

dziesmas un dejas 
● Vernisāža- mākslinieku un amatnieku tirdziņš. Vieta, kur 

var atrast unikālas dāvanas 
● Noslēguma vakariņas armēņu gaumē 

Viesnīca *** 
Erevanā 

9. 20.08. 
ceturtdiena 

Erevāna- Rīga ● Izlidošana pl. 04:20  ar reisu BT727 no Erevānas 
● Ierašanās Rīgas lidostā 07:00 
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