
Välkommen till 
Armenien!

Gruppresa till Armenien – Med program



Välkommen till Armenien, en av världens äldsta länder, där 
vägarna från öst och väst, modernt och gammalt korsas. 
Ett land där du kan känna dig hemma, oavsett var du kommer ifrån. 
Ett land fullt av sten och där kulturen är hugen ur sten. 
Ett land fyllt utav berg och dalar. 
Men denna plats är den plats Noa beslutade att stanna arken på. 
Låt oss upptäcka det bästa från Armeniens tillsammans. 
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Namn: Republiken Armenien / 
Haysastan

Nationalsång: Mer Hayrenik

Landmärke: Ararat

Yta: 29 800 km2

Befolkning 3 100 000 (2011)

Huvudstad: Jerevan, 1 125 000 (2012)

Namn: Republiken Armenien / 
Haysastan

Nationalsång: Mer Hayrenik

Landmärke: Ararat

Yta: 29 800 km2

Befolkning 3 100 000 (2011)

Huvudstad: Jerevan, 1 125 000 (2012)

Statskick: Republik

Religion: Armeniska Apostopliska 
Kyrkan

Språk: Armeniska

Alfabet: Det Armeniska alfabetet

Valuta: Dram (AMD)

Tidzon: UTC +4

Statskick: Republik

Religion: Armeniska Apostopliska 
Kyrkan

Språk: Armeniska

Alfabet: Det Armeniska alfabetet

Valuta: Dram (AMD)

Tidzon: UTC +4



Karta över huvudstaden Jerevan / Erebuni

Staden grundades år 782 f.Kr. av kungen Argishti den förste.

Staden har idag 1 125 000 invånare vilket motsvara 35 % av den 
totala befolkningen i Armenien.

Staden har en rik kultur och massor utav museum samt många 
andra sevärdheter bland annat Jerevans opera hus, Teater 
föreställningar, Jerevans Metro , massor med fina restauranger 
caféer samt pubar.





Utresa för gruppen från Stockholm mot Jerevan

Vi önskar er en trevlig resa!
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KvällKväll

Citytour i JerevanCitytour i Jerevan

Våra gäster kommer att få njuta inte bara utav 
det kulturella underhållandet, men ni kommer 
också få smaka Armeniska traditionella rätter 

och en bukett av de många Armeniska vinerna.
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VälkomstmiddagVälkomstmiddag
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Frukost på hotellet

Besök av Garni pagan templet

Tempel Garni är en 
rekonstruerad klassisk 
hellenistisk tempel i byn 
Garni, Armenien. Det är 
den enda “Greco- Roman 
colonnaded byggnad “i 
Armenien och hela forna 
Sovjetunionen, troligen 
byggd av kung Tiridates 
under det första 
århundrandet.Geghard klostret

Geghard är ett medeltida kloster i Kotajk 
Armenien, det är delvist hugget ur det 

intilliggande berget som är omgivet av klippor.

Den är listad 
som ett 

UNESCO 
världsarv.

Medan huvudkapellet byggdes 1215 
grundades kloster komplexet under 400 
talet av Gregorios Upplysaren.
Lu

Tillbaks till hotellet

Middag

Lunch



44 Frukost på hotellet

Besök till Saint 
Hripsimé Kyrkan

Saint Hripsime kyrka är en av de 
äldsta bevarade kyrkorna i 
Armenien. Kyrkan uppfördes av 
Katolikos Komitas ovanpå den 
ursprungliga mausoleum som 
byggdes av katolikos Sahak den 
store år 395 e.kr.

Besök utav 
Ejmiatsin katedralen

Etjmiadzin är moder kyrkan för 
den Armeniska apostoliska 
kyrkan, som ligger i staden 
Etjmiadzin, Armenien. Enligt de 
flesta forskare, var det den första 
domkyrkan (men inte den första 
kyrkan) som byggts i gamla 
Armenien, och anses vara den 
äldsta katedralen i världen. Lunch

Middag i Yerevan

Tillbaka till Jerevan
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Lunch i Noravanq

Transport till Areni vinfabrik

Transport till Khor Virap

Transport till Goris

Middag

Noravank är ett kloster från 1200 
talet som ligger 122 km från Jerevan i 
en smal klyfta som gjorts av Amaghu 
floden nära staden Yeghegnadzor, 
Armenien. Noravank grundades 
1205 av biskop Hovhannes, en före 
detta abbot av Vahanavank nära 
dagens stad Kapan i Syunik.

Khor Virap är en Armenisk apostolisk 
kyrka som ligger i Ararat dalen i 

Armenien, nära gränsen till Turkiet, 
cirka 8 kilometer (5,0 km) söder om 

Artashat, Ararat. Klostret var värd för 
ett teologiskt seminarium och var 

residens för den Armeniska 
katolikosen.

Transport till Noravanq 
klostret
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Middag på hotellet (Goris)

Tillbaka med buss eller linbana

Frukost på hotellet

Khndzoresk är en by och 
landsbygd (kommun) i sydöstra 
Armenien, i provinsen Syunik. 
Byn ligger till höger om Goris - 
Stepanavan motorvägen, på de 
branta sluttningarna av Khor 
Dzor (djup ravin), från vilken 
enligt legenden den fått sitt 
namn.

Tatev är kloster från 900 talet som 
ligger på en stor basalt platå nära 
Tatev by i Syunik provinsen i 
sydöstra Armenien. Termen 
"Tatev" hänvisar ofta till klostret.
Kloster ensemblen står på kanten 
av en djup ravin i Vorotan sjön. 
Biskopssätet i Syunik spelade en 
viktig roll i regionens historia som 
ett centrum för ekonomisk, 
politisk, andlig och kulturell 
verksamhet. Besök av “Khndzoresk 

moving bridge”, samt grottor

Linbanan “Wings of tatev” 
till Tatev monastery



Transport till Jermuk vattenfall

Frukost på hotellet

Transport till Shaqe 
vattenfall

Shaki Vattenfall är Armeniens högsta 
vattenfall, med en höjd på 18 meter. 
Den ligger i Syunik provinsen, 6 km 
från staden Sisian. På vänster sida av 
floden Vorotans klyfta har lavaflöden 
stelnat för att bilda en avsats 18 meter 
hög från vilket vattenfallet kaskader 
nerför.

77



88 Frukost på hotellet

Middag I bergen, övernattning I Jermuk

Transpot till “Jermuk 
Cable road”

Utresa till 
varmvattenkällor i 
terrängfordon
(*frivilligt)

Lunch i Jermuk

Massage med 
Jermuks 

hälsovatten

Vattnet och leran från de 
vulkaniska naturkällorna 
innehåller stora mängder 
mineraler som bara efter några 
minuter i vattnet ger en känsla 
av välmående och en frisk hy.
Vissa kallar det Ungdomens 
källa, missa inte!
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Frukost på hotellet

Transport till Noratus

Lunch

Transport till Tsaghkadzor

Noratus är en stor och 
historisk by i Gegharkunik, 
Armenien nära staden Gavar. 
Den är berömd för Noratu 
kyrkogården. Noratus nämns 
första gången som en 
bosättning under medeltiden, 
då det var en mycket stor 
uppgörelse. Det 
bronsålderiga megalitiska 
fortet nära byn pekar på 
föreställningen att Noratus är 
en av de äldsta kontinuerligt 
bebodda bosättningarna i 
Armenien.

Orbelian s Caravanserai 
tidigare känd som Sulema 
Caravanserai och Selim 
Caravanserai är en 
karavanseraj (medeltida 
världshus) i Vajots Dzor 
Armenien. Den byggdes 
längs Vardenyats Mountain 
Pass (tidigare känt som Selim 
Mountain Pass) år 1332, 
genom att prins Chesar 
Orbelian att rymma trötta 
resenärer och deras djur när 
de korsade från eller till, den 
bergiga Vayots Dzor region 
för fortsatt resa genom siden 
vägen.

Middag
 (övernattning i Tsaghkadzor )

Transport till Selim 
Qarvansaray



1010 Frukost på hotellet

Besök av Master 
Levon’s museum I 

Jerevan.

Transport till Vernisaj



Olika typer av 
Armeniskt 
hantverk

Armeniska 
delikatesser 

Armenisk 
smyckeskonst



Färsk frukter

Ekologisk 
mat

Bilderna 
talar för sig 

själva



Frukost på hotellet1111

Besök av Jerevan Zoo
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Frukost på hotellet

Transport till flygplatsen
Vi önskar er en underbar hemresa!

Lunch

Fri dag
Packning och förberedelse för 

hemresa



Vi som anordnar gruppresorna till Armenien följder alltid 
med på resan för att garantera att ni får den bästa 
upplevelsen med personliga möten, värme och kultur insikt i 
historian och nu.

Vårt mål med våra resor till Armenien är att få dela med oss 
av våra upplevelser och vår kännedom om de fantastiska 
platser i Armenien som med tiden har kommit att bli en del 
av oss.

Våra resor är uppbyggda så att du som resenär ska få en så 
högkvalitativ och smidig resa som möjligt.
vi samarbetar med erfarna och professionella hotell, 
restauranger, guider och transport företag som tillsammans 
gör den fantastiska upplevelsen möjlig som bidrar till den 
glädje och harmoni som finns i gruppen under resan och 
som vi hoppas ni tar med er hem.

Resa till Armenien
Org-nr: 802499-2649
. 
Facebook: Resa till Armenien – Travel to Armenia 
Epost: resaarmenien@hotmail.com 
Hemsida: www.resatillarmenien.se 
Vi kan även nås personligen 
Sirob M. Tel: 070 976 96 65 
Hovig M. Tel: 070 403 15 70 
Vi önskar er en trevlig resa med oss! 

Kontakta oss


