
  

Γηάξθεηα: 10 εκέξεο  
Αλαxωξήζεηο: 21/04, 12/05 & 09/06 

 

ΑΟΚΔΛΗΑ – ΓΔΩΟΓΗΑ  
 

Η Απμενία και η Γευπγία έσοςν πλούζια ιζηοπία, πλούζια γλώζζα και σιλιεηή κοςληούπα. Καηά 

ηη διάπκεια ηηρ παπαμονήρ μαρ ζηιρ σώπερ αςηέρ θα πάποςμε μια γεύζη από ηην θπςλική 
θιλοξενία ηυν Απμενίυν και ηυν Γευπγιανών και θα ζήζοςμε ζηιγμέρ ηηρ καθημεπινήρ ηοςρ 

ζυήρ. Επίζηρ θα έσοςμε μια ππώηη επαθή με ηην ηοπική γαζηπονομία: θα δοκιμάζοςμε 
διαθοπεηικέρ εθνικέρ και ηοπικέρ ζπεζιαλιηέ, ζςνοδεςόμενερ από ηα διάζημα κπαζιά ηος Απένι 
ζηην Απμενία και ηος Κακέηι ζηην Γευπγία, αλλά και ηο παγκοζμίος θήμηρ κονιάκ ηηρ 

Απμενίαρ "ΑΡΑΡΑΤ". Σςνδςάζονηαρ ηην πνεςμαηικόηηηα και ηην απσιηεκηονική, ηην παπάδοζη 
και ηον εκζςγσπονιζμό, ζαρ πποηείνοςμε ένα πλήπερ ηαξίδι για να ανακαλύτεηε ηην ιζηοπία, 

ηον πολιηιζμό, ηα πνεςμαηικά κένηπα, ηοςρ καηοίκοςρ, αλλά και ηα ςπέποσα ηοπία ηυν δύο 
συπών. 

 

Ξξόγξακκα Δθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα - Ρηθιίδα, Μελάγεζε, Δζληθό κνπζείν 
Ππλάληεζε ζην αεξνδξόκην αξγά ην βξάδπ ηεο πξνεγνύκελεο κέξαο θαη βξαδηλή απ΄ επζείαο 
πηήζε κε Aegean γηα ηελ Ρηθιίδα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Γεσξγίαο (ή Παθαξηβέιν, όπσο 

νλνκάδνπλ ηελ ρώξα ηνπο νη θάηνηθνί ηεο). Ρηθιίδα, ν ηόπνο όπνπ ν κύζνο θαη ν πνιηηηζκόο 
ζπλαληνύλ ηελ ηζηνξία, ηηο παξαδόζεηο, ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηνπο θηιόμελνπο αλζξώπνπο. Ζ 

πόιε ηδξύζεθε ηνλ 5ν αηώλα από ηνλ βαζηιηά Βαρηάλγθ Γθνξγθαζάιη (Vakhtang Gorgasali). Ν 
Ξνύζθηλ πεξηέγξαςε ηελ Ρηθιίδα σο "ηνλ ππέξνρν ηόπν". Απξόζκελα θνκςή θαη ξνκαληηθή, 

γεκάηε θξπθέο ράξεο θαη δίρσο πεξηηηά ζηνιίδηα, ζα καο θαζειώζεη κε ηελ απιόηεηά ηεο θαη 
ζα θεξδίζεη ακέζσο κηα ζέζε ζηελ θαξδηά καο. Ξαιηέο γεηηνληέο κε μύιηλα ζπίηηα, πάξθα, 
άλεηνη δξόκνη κε ππθλνθπηεκέλεο δεληξνζηνηρίεο, κεζαησληθέο εθθιεζίεο θηηζκέλεο κε πέηξα, 

θάζηξα, κνληέξλεο γέθπξεο, παξόρζηα θαθέ θαη κπαξ. Ζ όκνξθε πξσηεύνπζα ηεο Γεσξγίαο 
παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή, πνπ έρεη επεξεαζηεί από ηνπο Βπδαληηλνύο, ηνπο 

Ξέξζεο, ηνπο Νζσκαλνύο θαη ηνπο Οώζνπο. Πην παιηό ηκήκα ηεο πόιεο μερσξίδνπλ ηα 
πξσηόηππα θαη παξαδνζηαθά ζπίηηα κε ηα μύιηλα κπαιθόληα. Θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Κθηβάξη 
(Mtkvari) καο πεξηκέλνπλ εληππσζηαθά θηίξηα, ζέαηξα θαη κνπζεία. Δλώ ε πιεηνςεθία ησλ 



θαηνίθσλ ηεο ρώξαο αλήθνπλ ζηελ Νξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Γεσξγίαο, ζην θέληξν ηεο πόιεο 
ππάξρνπλ ηδακηά, ζπλαγσγέο, θαζνιηθέο θαη αξκέληθεο εθθιεζίεο. Ρν γεγνλόο απηό καξηπξά 

ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο Ρηθιίδαο θαη ηελ αλεθηηθόηεηα ησλ ληόπησλ απέλαληη ζηηο 
δηάθνξεο ζξεζθείεο. Άθημε λσξίο ην πξσί ζηελ Ρηθιίδα, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν (Early Check in) γηα ιίγε μεθνύξαζε. Αθνινπζεί ε μελάγεζε ηεο πόιεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηνπο Θαζεδξηθνύο λανύο ηεο Αγίαο Ρξηάδαο (Πακέληα) θαη ηεο 
Θνηκήζεσο (Sioni), γλσζηή γηα ηνλ Ήιην ηνπ Χξηζηνύ θαη ηνλ Πηαπξό ηεο Αγίαο Λίλα (Nino ζηα 

Γεσξγηαλά), ε νπνία νδήγεζε ηελ Γεσξγία ζηνλ Χξηζηηαληζκό ηνλ 4ν αηώλα, ηελ εθθιεζία 
Κεηέρη κε ην έθηππν άγαικα ηνπ βαζηιηά Βαρηάλγθ Γθνξγθαζάιη (Vakhtang Gorgasali) δίπια 
ηεο, θαζώο θαη ηελ εθθιεζία Αληζηζράηη (Anchiskhati), ηελ παιαηόηεξε βαζηιηθή ηεο Ρηθιίδαο 

(6νο αηώλαο), δείγκα παιηάο κεζαησληθήο Γεσξγηαλήο αξρηηεθηνληθήο. Ππλερίδνπκε κε ην 
θάζηξν Λαξηθάια ηνπ 4νπ κ.Χ. αηώλα, πνπ δεζπόδεη ζηελ πόιε. Δίλαη θηηζκέλν ζε ζηξαηεγηθή 

ζέζε θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθή ζέα ζηελ γύξσ πεξηνρή. Πηελ είζνδν ηνπ θάζηξνπ βξίζθεηαη ην 
ύςνπο 20 κέηξσλ άγαικα ηεο "Κεηέξαο Γεσξγίαο", πνπ θξαηάεη ζπαζί ζην έλα ρέξη (γηα λα 
δηώρλεη ηνπο ερζξνύο) θαη έλα πνηήξη θξαζί ζην άιιν (γηα λα θαισζνξίδεη ηνπο θίινπο). 

Δπόκελε ζηάζε καο ην Ακπαλνηνπκπάλη (Abanotubani) - ε παιηά ζπλνηθία ηεο πόιεο, γλσζηή 
γηα ηα ηακαηηθά ινπηξά πνπ πξνζειθύνπλ πνιινύο ληόπηνπο θαη μέλνπο επηζθέπηεο - εμ άιινπ 

ε Ρηθιίδα ζηα γεσξγηαλά νλνκάδεηαη Ρκπηιίζη, πνπ ζεκαίλεη "δεζηή πεγή". Θα δηαζρίζνπκε ηε 
ιεσθόξν Ονπζηαβέιη, ζα δνύκε ην νκώλπκν ζέαηξν, ην παιάηη Βνξνληζόβ θαη ζα 
επηζθεθζνύκε ην Δζληθό κνπζείν (εάλ είλαη αλνηθηό). Ζ νδόο Sharden, γλσζηή γηα ηα πνιιά 

θαθέ θαη καγαδάθηα ηεο, ε πεδνγέθπξα ηεο Δηξήλεο κε θαηαπιεθηηθή ζέα, ζρεδηαζκέλε από 
Ηηαινύο αξρηηέθηνλεο ην 2010 θαη ε γξαθηθή ππαίζξηα αγνξά κε ηηο πνιύρξσκεο πξακάηεηεο 

ηεο θαη ηνπο πίλαθεο ηνπηθώλ δσγξάθσλ, ζα ζπκπιεξώζνπλ ηελ πινύζηα ζε επηζθέςεηο 
γλσξηκία καο κε ηελ Ρηθιίδα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Ρηθιίδα - Αλαλνύξη - Ιίκλε Ρδηλβάιη - Γθνπληανύξη - Γεωξγηαλή 
Πηξαηηωηηθή Νδόο - Κλεκείν Οωζν-Γεωξγηαλήο Φηιίαο - Ρηθιίδα 

Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ην θαζηξνκνλάζηεξν Αλαλνύξη (Ananuri), πνπ είλαη θηηζκέλν ζε έλαλ 
ιόθν ζηε ζπκβνιή ησλ πνηακώλ Αξθάια θαη Αξάγθβη, δίπια ζην νκώλπκν ρσξηό, ζε πεξίπνπ 

72 ρηιηόκεηξα από ηελ Ρηθιίδα. Δδώ ήηαλ ε έδξα ησλ εξηζηάβη (δνπθώλ) ηνπ Αξάγθβη, κηα 
θενπδαξρηθή δπλαζηεία πνπ δηνηθνύζε ηελ πεξηνρή απηή από ηνλ 13ν αηώλα. Θνληά ζην 
θάζηξν ζα δνύκε ηελ ηερλεηή ιίκλε Ρδηλβάιη (Zhinvali, Jinvali) κε ηα ηπξθνπάδ λεξά, πνπ 

ζρεκαηίζηεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ζηνλ πνηακό Αξάγθβη. Ππλερίδνπκε γηα ην 
ρηνλνδξνκηθό θέληξν Γθνπληανύξη (Gudauri), ην κεγαιύηεξν θαη πςειόηεξν ρηνλνδξνκηθό 

θέληξν ηεο ρώξαο, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε έλα ηνπίν εθπιεθηηθήο νκνξθηάο θαη ην νπνίν από 
ηελ άλνημε θαη κεηά κνηάδεη κε αιπηθό ιηβάδη. Ζ δηαδξνκή καο θαηά κήθνο ηεο ζξπιηθήο 
Πηξαηησηηθήο Νδνύ - ηνπ ηζηνξηθνύ νδηθνύ άμνλα ησλ πεξίπνπ 200 ρηιηνκέηξσλ πνπ ελώλεη ηε 

Γεσξγία κε ηε Οσζία δηαπεξλώληαο ηνλ Θαύθαζν - ζα καο θέξεη ζην κλεκείν ηεο Οσζν-
Γεσξγηαλήο Φηιίαο ή κλεκείν ηεο Ππλζήθεο ηνπ Γθενξγθηέθζθ (Russia-Georgia Friendship 

Monument ή Treaty of Georgievsk Monument), πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1983 γηα ηα 200 
ρξόληα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπλζήθεο κεηαμύ Γεσξγίαο θαη Οσζίαο, βάζεη ηεο νπνίαο ε Γεσξγία 
ηέζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ ξσζηθνύ θξάηνπο (1783). Πην εζσηεξηθό ηεο κεγάιεο εκηθπθιηθήο 

θαηαζθεπήο ππάξρνπλ δσγξαθηζκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο ησλ δύν ρσξώλ. 
Δπηζηξνθή ζηελ Ρηθιίδα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα:  Ρηθιίδα - Κηζθέηα - Γθόξη - Νππιηζηίθε - Ρηθιίδα 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε-κνπζείν Κηζρέηα (Mtskheta), πξσηεύνπζα ηεο Ηβεξίαο 

(δειαδή ηεο αξραίαο θαη κεζαησληθήο θεληξηθήο Γεσξγίαο), γλσζηή γηα ηηο παιηέο εθθιεζίεο 
ηεο, νη νπνίεο απνηεινύλ κλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Δθεί ζα 

επηζθεθζνύκε ην παλέκνξθν κνλαζηήξη Ρδβάξη (Jvari, "Ρίκηνο Πηαπξόο") ηνπ 6νπ αηώλα, ηνλ 
λαό Πβεηζηηθνβέιη (Svetitskhoveli, "παιηά ξίδα") ηνπ 11νπ αηώλα, ν νπνίνο θηίζηεθε ζηελ 



ηνπνζεζία ηεο πξώηεο εθθιεζίαο ηεο Γεσξγίαο θαη ζηεγάδεη ηάθνπο αξραίσλ γεσξγηαλώλ 
βαζηιηάδσλ, θαζώο θαη ην κνλαζηήξη ηνπ Πάκηαβξν (Samtavro), ε πξώηε εθθιεζία ηνπ νπνίνπ 

θηίζηεθε ηνλ 4ν αηώλα από ηνλ πξώην ρξηζηηαλό βαζηιηά ηεο Ηβεξίαο, ηνλ Κίξηαλ Γ' - ν ίδηνο θαη 
ε βαζίιηζζά ηνπ, ε Λάλα ηεο Ηβεξίαο, εληαθηάζηεθαλ εδώ. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ην Γθόξη, ε 
γελέηεηξα ηνπ Πνβηεηηθνύ εγέηε Ησζήθ Βεζζαξηόλνβηηο Ρδνπθαζβίιη, γλσζηόηεξνπ κε ην όλνκα 

Πηάιηλ. Θα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν ηνπ Πηάιηλ κε ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα θαη ζα 
ζπλερίζνπκε γηα ηελ πεξίθεκε "ιαμεκέλε πόιε" Νππιηζηίθε ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Κηθβάξη. 

Δδώ, νη δηάθνξεο θαηαζθεπέο ρξνλνινγνύληαη από ηηο αξρέο ηεο επνρήο ηνπ ζηδήξνπ έσο ηα 
ηέιε ηνπ κεζαίσλα - έλαο κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο εηδσινιαηξηθήο θαη ρξηζηηαληθήο 
αξρηηεθηνληθήο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέξα: Ρηθιίδα - Κνλή Κπόληκε - Πηγθλάγθη - Νηλνπνηείν Χαξέκπα - Ρζηλαληάιη - 

Ρηθιίδα 
Κε πνξεία πξνο ην Θαθέηη (Kakheti), κηα πεξηνρή πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ αξραία ηεο 
ακπεινθαιιηέξγεηα, ηηο παξαδόζεηο θαη ηε θηινμελία ησλ θαηνίθσλ ηεο, ζα ζαπκάζνπκε 

όκνξθα ηνπία ακπειώλσλ θαη νηλνπαξαγσγά ρσξηά. Ξξώηε καο ζηάζε θαη επίζθεςε ζα είλαη 
ζηε κνλή Κπόληκπε (Bodbe), έλα Γεσξγηαλό Νξζόδνμν κνλαζηεξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ 9νπ 

αηώλα αθηεξσκέλν ζηελ Αγία Λίλα, ηα ιείςαλα ηεο νπνίαο θπιάζζνληαη εθεί. Πηε ζπλέρεηα ζα 
κεηαβνύκε ζηελ όκνξθε γεηηνληθή πόιε Πηγθλάγθη (Sighnaghi) - έλαο από ηνπο πνιινύο 
ζηαζκνύο ηεο Γεσξγίαο θαηά κήθνο ηνπ αξραίνπ Γξόκνπ ηνπ Κεηαμηνύ - πεξηηξηγπξηζκέλε από 

ακπληηθά ηείρε θαη πύξγνπο. Βόιηα ζηελ πόιε θαη ζπλερίδνπκε γηα ην νηλνπνηείν Χαξέκπα πνπ 
είλαη ιαμεπκέλν ζε κία βξαρώδε ζήξαγγα 7,7 ρηιηνκέηξσλ (ζηξαηησηηθό έξγν αξρηθώο, αιιά 

ρώξνο θύιαμεο εθιεθηώλ θξαζηώλ πιένλ). Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπκε κεξηθά 
από ηα πεξίθεκα θξαζηά ηεο πεξηνρήο. Ρειεπηαία καο ζηάζε ην ρσξηό Ρζηλαληάιη (Tsinandali), 
γλσζηό γηα ην θηήκα θαη ην ηζηνξηθό ηνπ νηλνπνηείν πνπ θάπνηε αλήθε ζηνλ αξηζηνθξαηηθό 

πνηεηή ηνπ 19νπ αηώλα Αιεμάλδξνπ Ρζαβηζαβάηδε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Ρν βξάδπ 
απνραηξεηηζηήξην δείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην κε κνπζηθή θαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
  

5ε εκέξα: Ρηθιίδα - Κνλέο Χαγθπάη θαη Παλαρίλ - Ιίκλε Πεβάλ - Κνλή Πεβαλάβαλθ - 
Ρζαγθαληδόξ ή Ληηιηδάλ 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηα ζύλνξα Γεσξγίαο - Αξκελίαο. Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηαβαηεξίσλ ζα 

πεξάζνπκε πιένλ ζην έδαθνο ηεο Αξκελίαο, ζα ζπλαληήζνπκε ηνλ ηνπηθό μελαγό θαη νδεγό 
θαη ζα μεθηλήζνπκε ηε δηαδξνκή καο επηζθεπηόκελνη αξρηθά ηηο κνλέο Χαγθπάη θαη Παλαρίλ. 

Ξξόθεηηαη γηα εμαηξεηηθά παξαδείγκαηα εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ 
Αξκελία από ηνλ 10ν έσο ηνλ 13ν αηώλα, ιόγσ ηνπ ζπλδπαζκνύ ζηνηρείσλ ηεο βπδαληηλήο 
εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο παξαδνζηαθήο κεζαησληθήο αξκέληθεο. Ρα δύν απηά 

κνλαζηήξηα έρνπλ εληαρζεί ζηνλ θαηάινγν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO από ην 
1996. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε ιίκλε Πεβάλ, ην "καξγαξηηάξη ηεο Αξκελίαο" 

όπνπ ζα θάλνπκε κία κηθξή βαξθάδα (θαηξνύ επηηξέπνληνο). Ξξόθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα 
νξεηλή ιίκλε, ε κεγαιύηεξε ηεο ρώξαο θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ηεο Δπξαζίαο, πνπ 
βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 2.000 κέηξσλ πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Πε κηα 

θαζαξή θαη ειηόινπζηε κέξα, ην λεξό έρεη έλα βαζύ ηηξθνπάδ ρξώκα. Πηε ζπλέρεηα ζα 
επηζθεθζνύκε ηελ θνληηλή κνλή Πεβαλαβάλθ ηνπ 9νπ αηώλα. Ρν ραξαθηεξηζηηθό απηό 

λεζησηηθό κνλαζηήξη ππήξμε ηόπνο ιαηξείαο θαη πξνζθπλήκαηνο, αιιά θαη ηόπνο εμνξίαο ησλ 
Αξκελίσλ επγελώλ πνπ είραλ πέζεη ζε θάπνηα κνξθήο δπζκέλεηα. Ππλερίδνπκε ηε δηαδξνκή 
καο κε πξννξηζκό ηελ ινπηξόπνιε Ρζαγθαληδόξ, ην όλνκα ηεο νπνίαο ζηα αξκέληθα ζεκαίλεη 

"θνηιάδα/θαξάγγη ησλ ινπινπδηώλ", ή ην Ληηιηδάλ (αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία 
αλαρώξεζεο). Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 



6ε εκέξα: Ρζαγθαληδόξ ή Ληηιηδάλ - Λνξαληνύδ/Ξέηξηλνη Πηαπξνί "Χαηζθάξο" - 
Ξέξαζκα Πειίκ - Κνλαζηήξη Ραηέβ - Γηαδξνκή κε ην καθξύηεξν Ρειεθεξίθ ηνπ 

θόζκνπ - Γθνξίο 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ην ρσξηό Λνξαληνύδ ζα δνύκε ην λεθξνηαθείν κε ηα πεξηζζόηεξα 
Χαηζθάξο, ηνπο ραξαθηεξηζηηθνύο αξκέληθνπο πέηξηλνπο ζηαπξνύο (ζηελ αξκεληθή γιώζζα 

Θhatch ζεκαίλεη ζηαπξόο θαη Qar ζεκαίλεη πέηξα). Ππλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο δηαζρίδνληαο 
ην Ξέξαζκα Πειίκ (Selim Pass), πνπ βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 2410 κέηξσλ. Δθεί ζα 

επηζθεθζνύκε ην νκώλπκν παλδνρείν/Θαξαβάλ Πεξάη (Caravan Serai), πνπ θαηαζθεπάζηεθε 
ην 1332 γηα λα πξνζθέξεη θαηαθύγην ζηα θαξαβάληα ηνπ Γξόκνπ ηνπ Κεηαμηνύ θαη ην νπνίν 
αλαθέξεηαη ζηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Κάξθν Ξόιν. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ην κνλαζηήξη 

Ραηέβ (Tatev), έλα από ηα νκνξθόηεξα ηεο ρώξαο. Φζάλνληαο, ζα επηβηβαζηνύκε ζην 
ηειεθεξίθ "Wings Of Tatev", ην καθξύηεξν ελαέξην ηειεθεξίθ ζηνλ θόζκν, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη κάιηζηα θαη ζην βηβιίν Guinness. Ζ θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξώζεθε ην 2010, 
δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο λα ζαπκάζνπλ ην όκνξθν ηνπίν ηνπ θαξαγγηνύ 
Χαιηληδόξ. Ρν κνλαζηήξη βξίζθεηαη ζηελ δαζώδε απόθξεκλε πιαγηά πνπ αηελίδεη ην θαξάγγη 

ηνπ πνηακνύ Βνξνηάλ. Γηα πεξηζζόηεξα από ρίιηα ρξόληα ήηαλ ην πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ 
βαζηιείνπ Πηνπλίθ θαη σο εθ ηνύηνπ ζεκαληηθόο ηόπνο πξνζθπλήκαηνο. Άθημε ζηελ 

παλέκνξθε κηθξή πόιε Γθνξίο θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
7ε  εκέξα: Γθνξίο - Αζηξνλνκηθό Ξαξαηεξεηήξην Θαξαρνύληδ, ην "Πηόνπλρεληδ ηεο 

Αξκελίαο", Ππήιαην ηωλ Ξνπιηώλ, Κνλέο Λνξαβάλγθ θαη Χνξ Βηξάπ - Δξεβάλ (ή 
Γεξεβάλ) 

Ξξώηε ζηάζε ηεο ζεκεξηλήο καο δηαδξνκήο καο ζα είλαη ζην αξραίν αζηξνλνκηθό 
παξαηεξεηήξην Θαξαρνύληδ (Karahunj ή Ενξάηο Θαξέξ), ην "Πηόνπλρεληδ ηεο Αξκελίαο", πνπ 
ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 5.500 π.Χ. ή θαηά άιινπο ππνινγηζκνύο, πεξίπνπ ζηελ 3ε π.Χ. 

ρηιηεηία. Όληαο πάλησο άλσ ησλ 2.000 ρξόλσλ παιαηόηεξν από ην Πηόνπλρεληδ, πηζηεύεηαη όηη 
είλαη ην παιαηόηεξν γλσζηό κέρξη ζήκεξα παξαηεξεηήξην ηνπ νπξαλνύ. Ρν όλνκά ηνπ 

πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο Θαξ πνπ ζεκαίλεη ιίζνο θαη Χνπληδ, πνπ ζεκαίλεη ήρνο ή θσλή θαη 
ζεκαίλεη "νη πέηξεο πνπ κηινύλ". Νη 222 θάζεηα ηνπνζεηεκέλνη ιίζνη έρνπλ ζπλνιηθό κήθνο 

άλσ ησλ 250 κέηξσλ θαη 84 εμ απηώλ θέξνπλ νπέο, δηακέηξνπ 4-5 εθαηνζηώλ, πνπ δείρλνπλ 
νπξάληα ζώκαηα όπσο ηνλ ήιην, ηε Πειήλε θαη ηα άζηξα. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα 
ην πεξίθεκν Ππήιαην ησλ Ξνπιηώλ, ζην νπνίν αλαθαιύθζεθε ην παιαηόηεξν νηλνπνηείν ηνπ 

θόζκνπ, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη όηη ν άλζξσπνο γλώξηδε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θξαζηνύ 
πξηλ από 6.000 ρξόληα. Πην ζπήιαην απηό βξέζεθε επίζεο θαη ην παιαηόηεξν δεξκάηηλν 

παπνύηζη ειηθίαο 5.500 εηώλ! Δπόκελε επίζθεςή καο ζα είλαη ζην κεζαησληθό κνλαζηήξη 
Λνξαβάλγθ, πνπ βξίζθεηαη ζην νκώλπκν ζηελό θαξάγγη πάλσ ζηνλ εληππσζηαθό γηα ηα 
ρξώκαηά ηνπ βξάρν. Ν αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο ηνπ κνλαζηεξηνύ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ 

θπζηθή νκνξθηά ηεο γύξσ πεξηνρήο. Ππλερίδνπκε γηα ηε γε ηνπ αξκεληθνύ θξαζηνύ: ζην ρσξηό 
Αξέλη ζα επηζθεθζνύκε ην νηλνπνηείν γηα λα δνθηκάζνπκε ηελ ππέξνρε ηνπηθή πνηθηιία 

θξαζηώλ. Ρέινο, ζα επηζθεθζνύκε ην κνλαζηήξη Χνξ Βηξάπ, πνπ βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 
όξνπο Αξαξάη θαη κέρξη ζήκεξα είλαη ηεξόο ηόπνο πξνζθπλήκαηνο. Πην Χνξ Βηξάπ ("Βαζύο 
Ιάθθνο") θπιαθίζηεθε ν Άγηνο Γξεγόξηνο ν Φσηηζηήο, ν ηδξπηήο θαη πξώηνο επίζθνπνο ηεο 

Αξκεληθήο εθθιεζίαο, ην όλνκα θαη ην έξγν ηνπ νπνίνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ εθρξηζηηαληζκό 
ηνπ Αξκεληθνύ ιανύ. Ξαξά ηα 13 ρξόληα εγθιεηζκνύ ηνπ ζηνλ ιάθθν, ν Γξεγόξηνο (Θξηθόξ) όρη 

κόλνλ επέδεζε, αιιά ζεξάπεπζε ηνλ βαζηιηά Ρηξηδάηε, κε εληνιή ηνπ νπνίνπ είρε θπιαθηζηεί. 
Θαηόπηλ απηνύ ν Ρηξηδάηεο απνδέρζεθε ηε λέα πίζηε, βαθηίζηεθε ρξηζηηαλόο από ηνλ Γξεγόξην 
θαη ην 301, κε βαζηιηθή δηαηαγή, αλαθήξπμε ηνλ ρξηζηηαληζκό επίζεκε ζξεζθεία ηνπ Αξκεληθνύ 

θξάηνπο. Αθνύ απνιαύζνπκε ηελ εθπιεθηηθή ζέα ησλ δίδπκσλ θνξπθώλ ηνπ βηβιηθνύ Αξαξάη 
θαη ηνπ πνηακνύ Αξάμε, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αξκελίαο, ην Δξεβάλ, κηα 

από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 



8ε εκέξα: Δξεβάλ - Θαζεδξηθνί Λανί Δηζκηαηδίλ θαη Εβάξηλνηο - Λαόο Γθαξλί - Κνλή 
Γθεγθράξλη - Δξεβάλ 

Πήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθζνύκε ην Δηζκηαηδίλ, ην ζξεζθεπηηθό θέληξν ηεο ρώξαο θαη έδξα 
ηνπ Αξκεληθνύ Ξαηξηαξρείνπ. Θεσξείηαη ν παιαηόηεξνο Θαζεδξηθόο λαόο ζηνλ θόζκν. Πην 
ηνπηθό κνπζείν ζα κπνξέζνπκε λα δνύκε κεηαμύ άιισλ έλα κηθξό κέξνο ηεο Θηβσηνύ ηνπ Λώε 

από ην όξνο Αξαξάη, ηελ ηεξή ιόγρε, ην ρέξη ηνπ Αγίνπ Πηεθάλνπ θαη ην πνιύηηκν ζθεύνο κε 
ην ηεξό κύξν πνπ άιεηςε ε Ξαλαγία ηνλ Χξηζηό. Αθνινπζεί επίζθεςε ζηα εξείπηα ηνπ λανύ 

Εβάξηλνηο ηνπ 7νπ αηώλα. Ππλερίδνπκε γηα ην Γθαξλί, όπνπ ζα δνύκε ηνλ λαό ηνπ - έλα 
πξαγκαηηθό θόζκεκα ειιεληζηηθήο αξρηηεθηνληθήο - θαη ηα εξείπηα ηεο Αθξόπνιεο. Δίλαη ν 
κνλαδηθόο εηδσινιαηξηθόο λαόο ζηελ Αξκελία πνπ επέδεζε κεηά ηνλ εθρξηζηηαληζκό ηεο ρώξαο 

ην 301 κ.Χ. Ν λαόο είλαη έλα θξάκα ειιεληζηηθνύ θαη αξκέληθνπ ξπζκνύ. Κεηά ηελ επίζθεςε 
ζηνλ λαό ζα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ ηειεηή παξαζθεπήο ηνπ παξαδνζηαθνύ αξκεληθνύ ςσκηνύ 

"lavash" από ηηο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ Γθαξλί. Ππλερίδνπκε γηα ηε κνλή Γθεγθράξλη, ε 
θαηαζθεπή ηεο νπνίαο έγηλε γηα λα θηινμελήζεη ηελ ιόγρε πνπ ηξύπεζε ηνλ Χξηζηό θαηά ηε 
Πηαύξσζή ηνπ. Κεξηθώο ιαμεκέλν ζην βνπλό, αλ θαη ην κνλαζηήξη ππήξρε πξηλ από ηνλ 4ν 

αηώλα, ν θύξηνο Θαζεδξηθόο λαόο θαηαζθεπάζηεθε ην 1215. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην 
μελνδνρείν θαη δείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην κε κνπζηθή θαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 
9ε εκέξα: Δξεβάλ, Μελάγεζε 

Ζ ζεκεξηλή πξσηλή μελάγεζε ηνπ Δξεβάλ μεθηλάεη από ην θέληξν ηεο πόιεο θαη ηελ πιαηεία 
ηεο Γεκνθξαηίαο. Θα δνύκε ην κεγαινπξεπέο θηίξην ηεο Όπεξαο, ην πάξθν ηεο Λίθεο θαη ην 

ππαίζξην κνπζείν "Cascade" - κηα γηγαληηαία ζθάια από αζβεζηόιηζν, πνπ ελώλεη ην θέληξν κε 
ην κλεκείν ησλ 50 ρξόλσλ ηεο Πνβηεηηθήο Αξκελίαο. Θα θσηνγξαθεζνύκε ζην άγαικα ηεο 
κεηέξαο Ξαηξίδνο θαη ηνπ Γαβίδ Παζζνύλ, ζα δνύκε ηνλ λαό ηνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ 

Φσηηζηή, ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ θάζηξνπ Δξεκπνύλη θαη ζα θζάζνπκε ζην επηβιεηηθό κλεκείν 
ηεο αξκεληθήο γελνθηνλίαο (1915), όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην ηνπηθό κνπζείν. Από εθεί, αλ ν 

θαηξόο ην επηηξέπεη, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα θσηνγξαθήζεηε ην βηβιηθό όξνο Αξαξάη κε ηηο 
πάληα ρηνληζκέλεο θνξπθέο ηνπ. Πηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην Θξαηηθό Ηλζηηηνύην 

Χεηξνγξάθσλ Καηελαληαξάλ κε ηα 12.000 αξκέληθα θαη 3.000 μελόγισζζα ρεηξόγξαθα 
αλεθηίκεηεο ηζηνξηθήο αμίαο, θαζώο επίζεο θαη ην εξγνζηάζην "ΑΟΑΟΑΡ", όπνπ παξάγεηαη ην 
παγθνζκίνπ θήκεο θνληάθ ηεο Αξκελίαο. Γείπλν ζε παξαδνζηαθό εζηηαηόξην. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
10ε εκέξα: Δξεβάλ - Αζήλα 

Ξνιύ λσξίο ζήκεξα ην πξσί ζα κεηαβνύκε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ απ΄ επζείαο πηήζε καο κε 
AEGEAN γηα Αζήλα. Άθημε απζεκεξόλ. 
 

 
 

Ρηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:  

Αλαρωξήζεηο Γίθιηλν Δπηβάξπλζε Κνλόθιηλνπ 

12/05 & 09/06 890 € 

+ 350 € 

21/04 870 € 

 

 
 

 



Ξεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε απ’ επζείαο πηήζεηο ηεο Aegean 
 Μελνδνρεία ζηελ Αξκελία: Ramada Suites by Wyndham 4* sup. ή παξόκνην ζην Δξεβάλ, 

Tsaghkadzor Marriott 4* or Ararat Hotel 5*ζην Ρζαγθαληδόξ ή Paradise Best Western 4* 

ή Old Dilijan Boutique Hotel ή Dilijan Resort 4*ζην Ληηιηηδάλ, Mirhav Boutique Hotel 3* ή 
Mina Hotel 3* ή Dina Hotel 3* ζην Γθνξίο (ε πόιε δελ δηαζέηεη πνιιέο 

επηινγέο)Μελνδνρείν Radius 4* sup ή παξόκνην ζηελ Ρηθιίδα. 
 Μελνδνρείν 4* sup γηα ηελ επέθηαζε ζην Αδεξκπατηδάλ/Κπαθνύ 
 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά 

 Δπηζθέςεηο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα 
 Δίζνδνη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 

 Ρνπηθνί έκπεηξνη μελαγνί 
 Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 

 
 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά: € 640 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ 
 

 
Πεκεηώζεηο: 
 

 Αλάινγα ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζεο ην πξόγξακκα κπνξεί λα εθηειεζζεί θαη 
αληίζηξνθα κε άθημε ζηελ Ρηθιίδα θαη επηζηξνθή από Δξεβάλ 

 Νη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, 
ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη. Ρειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 

 Ππκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνπο Όξνπο 
Ππκκεηνρήο. 

 Ζ ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ θαιύηεξε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (θπξίσο ιόγσ ησλ αξγηώλ) 
 

 
 
Ξηήζεηο: 

 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

Α3 896 21/04/2022 Αζήλα - Ρηθιίδα  00:40 04:20 

Α3 899 30/04/2022 Δξεβάλ – Αζήλα 04:50 06:50 

 

 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

Α3 896 12/05/2022 Αζήλα – Ρηθιίδα 00:40 04:20 

Α3 899 21/05/2022 Δξεβάλ – Αζήλα 04:50 06:50 



 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

Α3 896 09/06/2022 Αζήλα – Ρηθιίδα 00:40 04:20 

Α3 899 18/06/2022 Δξεβάλ – Αζήλα 04:50 06:50 

 


