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Des de  

1160€  

 
GC 1881 

Armènia 12 dies 

La perla del Càucas al complet 

Descobreix Armènia, el gran desconegut que s’ha obert al turisme, un dels bressols del cristianisme, amb un patrimoni i uns 
paisatges inoblidables. Una experiència autèntica encara lluny del turisme de masses, una cultura entre orient i occident, en els 
límits d’Europa i a les portes d’Àsia Central. Una Europa singular i tradicional amb una gran història: la perla del Càucas. 
  

                                                                                 
Itinerari 
Dia 1.- Arribada a Erevan i trasllat al seu hotel. 
Dia 2.- Visita de la capital: Museu d’Història i el Tsitsernakaberd (memorial del genocidi de 1915). Nit. 
Dia 3.- Ruta cap al monastir de Khor Virap i vistes del mont Aratat. Després el monastir de Novarank, l’ancestral observatori 
astronòmica de Karahunj. Nit a Goris. 
Dia 4.- Visitarem les viviendes troglodites de Khndzoresk, habitades des del 1000 a.C. En ruta, parada a les cascades del Pont del 

Diable. Agafarem el telèferic de Tatev per visitar el monastir de Tatev. Arribada i nit a Hermon.  
Dia 5.- Passarem per la collada de Selim i visitarem el caravasar del s.XIV. Visita del cementiri de creus de pedra (khachkares) de 
Noratus. Arribada al llac Sevan i visita de les esglèsies de Sevanarank. Arribada i nit al Parc Nacional de Dilijan, considerada la 
“Petita Suïssa”. Nit a Dilijan en B&B. 
Dia 6.- Seguim fins al Gosh i el monastir de Goshavank i, després, el monastir de Haghrtsin. Arribada i nit a Haghpat. 
Dia 7.- Visita dels monastirs de Haghpat i Sanahin. Trasllat a Odzun i visita de la basilica. Nit a Gyumri, segona ciutat del pais. 
Dia 8.- Trasllat fins a Aruch i el seu monastir i la catedral de Talin (s.VII). Seguim fins a l’esglèsia de Mastara (s.V) i la fortalesa 

d’Amberd (mont Aragats). Nit a Erevan. 
Dia 9.- Excursió a a l’església de Sta. Hripsime i el complexe monàstic d’Echtmiatsin. Seguim fins a les ruïnes del temple de 

Zvartnots. Retorn i nit a Erevan. 
Dia 10.- Visita del museu de manuscrits Matenadaram. Excursió al temple hel.lenístic de Garni i el monastir excavat a la roca de 
Geghard. Retorn i nit a Erevan. 
Dia 11.- Visites a Erevan: fàbrica de cognac amb degustació, fàbrica de catifes, mercat a l’aire lliure del Vernissage i el gran 
mercat de fruites. Nit a Erevan. 
Dia 12.- Trasllat a l’aeroport i vol de tornada. 
 

PREUS I CONDICIONS en base a 2 persones:

Inclou:  allotjament 3 estr. amb esmorzar, transport en privat aire condicionat 

amb conductor local de parla anglesa, totes les entrades als llocs de visita indicats, 

1 ampolla aigua mineral/dia, assistència tot el viatge. 

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al teu viatge) despeses 

   personals, assegurança de cancel.lació (opcional), dinars/sopars 

 

Suplement guia parla hispana: 250€ X 2. Suplement 4 estrelles: 90€ X 2. 

   Suplement mitja pensió (dinars): 145€ X 2 
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