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Vinresa och Vinfestival till Armenien 26/9-2/10 

 

Utresa Sverige 25/9 

DAG 1 26.09 

ANKOMST TILL YEREVAN OCH CITY TOUR 

Ankomst till Yerevans internationella flygplats Zvartnots, en guide från GoArmenia väntar på oss i 
ankomsthallen. Transfer till hotellet och vi gör oss hemmastadda.  Vi startar sedan med en Jerevan 
City-tur och ser alla större sevärdheter som monumentet Mother Armenia, Cascade Complex, 
Baghramyan Ave, Armeniska folkmordminneskomplexet, Operahuset och Republikktorget. 
Övernattning i Jerevan. 

DAG 2 27.09 

ECHMIATSIN MOTHER CATHEDRAL OCH ZVARTONTS TEMPEL 

Frukost på hotellet. Resa till Echmiadzin City. Echmiadzin anses vara det andliga centrumet för alla 
armenier! Denna tur inkluderar besöket av St. Hripsime-kyrkan. Den här fantastiska byggnaden har 
stått upprätt sedan byggnadsdagen år 618, vilket gör den till en av de äldsta stående kyrkorna i 
världen. 5 minuters bilresa bort kommer nästa stopp, St. Gayane-kyrkan från 600-talet. Därefter till 
heliga Echmiadzin - världens första kristna domkyrka byggd 301-304. Under turen besöker vi det 
vackra tempelet Zvartnots. Alla de nämnda kyrkorna ingår i UNESCOs kulturarvslista. Därefter besök 
på Megerian Carpet Factory, där vi tar en rundtur och du kommer att bekanta oss med armeniska 
mattans historia och teknik. Besök på Ararat Brandy Factory med provning av två typer brandy. 
Övernattning i Jerevan. 
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DAG 3 28.09 

ARAGATS VIN ROUTE 

Frukost på hotellet. Besök i byn Sasunik i Aragatsotn-provinsen. Vinet som produceras i Aragatsotn 
kommer främst från vingårdarna som ligger söder om Aragats och Arteni bergen. Besök i vingården 
"Armenia Wine": introduktion till armeniskt vin, rundtur i brandy fabrik och källare, vinprovning i ett 
lite udda provningsrum (druvor: Kangun, Areni). Nästa stopp är "armeniska alfabet monumentet" och 
Saghmosavank klosterkomplex. Tillbaka Jerevan. Övernattning i huvudstaden 

  

DAG 4 29.09 

LAKE SEVAN DILIJAN IJEVAN VINFABRIK 

Frukost på hotellet. När du bor i Armenien kan du helt enkelt inte missa chansen att besöka ett av 
landets mest kända landmärken - den vackra sjön Sevan. Sevan ligger bara en timmes bilresa från 
huvudstaden Yerevan, 1900 m över havet och omgiven av en enorm fjällkedja. Turen börjar med en 
trevlig morgonpromenad, ett antal trappsteg upp till Sevanhalvön – väl uppe for vi en riklig belöning 
av en oförglömlig panoramautsikt över sjön. Vi kommer också att besöka klostret Sevanavank, byggt 
av prinsessan Mariam för att hedra livet efter sin avlidne make på 900-talet. Sevanavank är också 
hem för en av de vackraste Amenaprkich (alla frälsare) Khachkars i Armenien. Detta är en av de 13 
sällsynta kors stenar som avbildar Jesus. Turen tar dig sedan till norra Armenien, där vi kommer att 
omges av vacker natur. Under denna resa besöker vi IJEVAN Wine Brandy Factory där vi har 
vinprovning och en tur i fabriken. Den sista besöket under dagen blir klostret Haghartsin, som går 
tillbaka till 900 -1300-talet. Namnet översätts till ”örnens lek”. Landskapet liknar ett konstverk och 
klostret omges av en fantastisk natur och en hisnade utsikt. Platsen känns som en hisnande overklig 
film. Haghartsins katedral anses vara bland de största armeniska kyrkor och en arkitektur som var en 
stor innovation för sin tid!  
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DAG 5 30.09 

TEMPEL GARNI, GEGHARD MONASTERY '' YEREWINE DAYS '' FESTIVAL 

Frukost på hotellet. Besök i det hedniska templet Garni (77 e.Kr.) – det enda hellenistiska tempel som 
finns i regionen. Vi fortsätter vår resa till Garni Gorge - en underbar canyon formad av den ständigt 
strömmande floden Goght. Denna del av Garni Gorge kallas "Stenarnas symfoni". En resa till grottan 
Kloster Geghard (UNESCO arv). Lunch i ett lokalt familjehus där vi kan se bakningsprocessen av det 
armeniska traditionella plattbrödet, lavash. Vi kommer att smaka på både aptitretande rätter och 
läckra hemlagade fruktviner. Nästa stopp kommer att vara Vernissage, en marknad för armeniska 
souvenirer. Sedan "Yerewine Days" vinfestival i centrum. Övernattning i Jerevan. 

   

DAG 6 01.10 

ARAVAYOTS DZOR VIN ROUTE - ARENI VINFESTIVAL 

Frukost på hotellet. Vi kör för att utforska de mest fantastiska attraktionerna i södra Armenien. Besök 
på Khor Virap – ett medeltida kloster och bästa platsen för utsikt över historiska berget Ararat. Nästa 
stopp är Noravank kloster, som är byggt på ett otillgängligt ställe och en fantastisk natur. På vägen 
mot Jerevan besök hos mindre vinproducenter och njuter av deras hemgjorda vin. Vi fortsätter till 
Areni by, berömd för sina utmärkta vingårdar. Här hittades världens äldsta vinkällare (6200 år 
gammal) av arkeologer inne i Areni-grottan. Byn Areni tros vara den plats där en av de äldsta 
druvsorterna har odlats sedan forntiden. Arkeologerna har upptäckt en vinpress, fermentering- och 
förvaringskärl, drickkärl, torkade vinstockar, skal och kärnor. Besök på Old Bridge vinfabrik för att 
smaka lokalt vin och bekanta oss med tekniken för vinframställning och Areni Cave. Här i byn Areni 
kommer du att delta i Areni Wine Festival - största vinevenemang/festival i Armenien. Deltagande av 
alla vinproducenter och vinodlare, inklusive små ekologiska vinproducenter där vi på plats kan följa 
vinframställningsprocessen i Armenien. Övernattning i Jerevan 

DAG 7 02.10 

AVRESA 

Tidig morgon och utcheckning. Transfer till flygplatsen och avgång. 

 


