PATIKOINTIA JA PYHIÄ
PAIKKOJA ARMENIASSA
2.-10.10.2022
(9 päivää, 8 yötä)
Hinta: 1482 €/hlö
Matkan perushintaan sisältyvät
- lentoliput ja lentokenttäverot
- perillä matkakohteessa
lentokenttäkuljetukset
- ohjelmanmukainen majoitus kahden hengen huoneissa.
- puolihoito: aamiainen ja lounas tai päivällinen päivittäin
- retket ja kuljetukset
- pääsyliput ohjelmassa mainittuihin kohteisiin
- englannin- ja venäjänkielinen patikkaopas
- suomenkielisen oppaan palvelut
Matkan perushintaan eivät sisälly
- alkoholijuomat
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- matkavakuutus
- lisämaksu yhden hengen huoneesta 280 €
Majoituspaikkojen taso vaihtelee.
HUOM! Erikoisruokavalioita ei välttämättä voida toteuttaa. Ei sovi liikunta- ja aistirajoitteisille.
Matka toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 10 henkeä.
Ilmoittautumiset viim. 15.07.2022 sähköpostitse osoitteeseen info@miway.fi
Ilmoittautumiseen tarvitaan
- kopio passin kuvasivusta
- puhelinnumero
- ilmoittautumismaksu 300 € - ei palauteta jos peruutat matkan
HUOM!
Varmistathan, että matkavakuutuksesi on voimassa jo varausvaiheessa!
Passin tulee olla voimassa väh. 6 kk matkan jälkeen.
Matka maksetaan kolmessa erässä: Varausmaksu 300 € 15.7. mennessä, 700 € 5.8
mennessä ja loppuosa 2.9. mennessä.

PATIKOINTIA JA PYHIÄ PAIKKOJA ARMENIASSA
2.-10.10.2022
9 pv, 8 yötä. 5 yötä Jerevanissa, 2 yötä Odzunissa, 1 yö Aragatsissa.
Armenian upea luonto ja pitkä historia avautuvat parhaiten patikkapoluilla. Patikoitavat matkat
sopivat normaalikuntoiselle ja matkan varrella on aikaa nauttia maisemista ja levähtää
vanhojen kirkkojen suojissa. Armenian luontoon ja pitkään kristilliseen historiaan johdattavat
Wilhelmiina Virolainen ja Artem Shahbazyan.
OHJELMA
Su 2.10. Lento Helsingistä Riikan kautta Jerevaniin, majoittuminen hotelliin Jerevanin
keskustassa.
Ma 3.10. Aamiainen. Noin puolen tunnin ajomatka Parpin kylään. Patikkaretki helpossa
maastossa Parpista Ushiin Surb Sargis – luostarin (600-l.) raunioille ja edelleen Ushin ja
Karbin kylien läpi Hovhannavankin luostariin (300-1200-l.). Myöhäinen lounas Ashtarakin
pikkukaupungissa. Yöpyminen Jerevanissa.
Reittitiedot: Parpi – Surb Sargis 4,5 km, helppo, ↑ 273 m, ↓24 m.
Surb Sargis – Hovhannavank 4,1 km, helppo ↑ 81 m, ↓162 m.
Korkein kohta merenpinnasta 1413 m.
Ti 4.10. Aamiainen. Garnin temppeli ensimmäiseltä vuosisadalta on UNESCOn
maailmanperintökohde. Se seisoo huikasevan maiseman keskellä basalttivuoren tasanteella.
Patikkapolku sivuuttaa Azat-joen rotkon upeat kivimuodostelmat ”Kivisinfoniat” ja vie edelleen
Khosrovin ikivanhalle luonnonsuojelualueelle ja Havuts Tar luostarin (1000-l.) raunioille.
Lounas ja tutustuminen lavash-leivän valmistukseen Garnin kylässä. Yöpyminen Jerevanissa.
Reittitiedot: Garnin temppeli – Havuts Tar 5,7 km, Havuts Tar – kivisinfonia 3,5 km, keskitaso
↑ 611 m, ↓613 m.
Korkein kohta merenpinnasta 1619 m.
Ke 5.10. Aamiainen. Noin tunnin ajo Kaukasuksen alueen suurimmalle järvelle Sevanille.
Kiipeämme ihastelemaan järvimaisemaa Sevanavankin luostarilta. Jatkamme edelleen
Vanadzorin kaupungin kautta pohjoiseen. Iltapäivän patikkaretki vie Dzoragyughin kylästä
Ghachaghanin kanjonin kautta Arevatsagiin. Dzoraget-joen laaksossa luonnosuojelualueella
sijaitsee Hnevank-luostari 600 – 1100-l. Päivällinen ja yöpyminen Odzunissa.
Reittitiedot 11 km, helppo ↑ 369 m, ↓348 m.
Korkein kohta merenpinnasta 1241 m.
To 6.10. Aamiainen. Pidämme lepopäivän patikoinnista ja teemme bussimatkan Lorin
jyrkässä vuoristossa pohjoisen suuriin luostareihin 900-luvulta: Haghpat, Sanahin ja Akhtala.
Päivällinen ja yöpyminen Odzunissa.
Pe 7.10. Aamiainen. Päivän patikkaretki lähtee suoraan hotellilta läpi kauniin niitty- ja
vuoristomaiseman Ardvin Pyhän Hovhannes Odzunilaisen luostariin, joka on perustettu
vuonna 726. Ardvista jatkamme bussilla läpi kauniiden Lorin syksyisten maisemien Aragatsvuoren rinteille. Matkalla pysähdymme Aparanin kuuluisassa leipomossa.

Päivällinen ja yöpyminen Aragatsissa.
Reittitiedot: Odzun – Ardvi, 9 km, helppo ↑ 185 m, ↓213 m.
Korkein kohta merenpinnasta 1330 m.
La 8.10. Aamiainen. Siirrymme bussilla Aparanin tekojärvelle. Patikkapolku vie meidät
historiallisten seutujen ja hienojen näköalojen läpi järven toiseen päähän. Järven rannalla
sijaitsee mm. Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin basilikan rauniot 400-luvulta. Matkalla
Jerevaniin armenialaisten aakkosten veistospuisto ja Armenian kansanmurhan muistomerkki
ja museo. Päivällinen ja yöpyminen Jerevanissa.
Reittitiedot: 8,4 km, keskitaso ↑ 484 m, ↓ 461 m.
Korkein kohta merenpinnasta 2290 m.
Su 9.10. Aamiainen. Nousemme bussilla yli kolmentuhannen metrin korkeuteen Aragatsvuoren huippujen tuntumaan. Patikkaretki massiivisella vuorella Kivijärveltä noin kilometrin
alempana sijaitsevalle Amberdin linnoitukselle on huikea kokemus. Linnoituksen rakensivat
armenialaisen ruhtinassuvun prinssit 600-luvulla. Lounas ravintola Amberdissa ja paluu
Jerevaniin. Vapaailta ja yöpyminen Jerevanissa.
Reittitiedot: Kari Lich – Amberd, 13,2 km, keskitaso ↑ 10 m, ↓ 1058 m.
Korkein kohta merenpinnasta 3195 m.
Ma 10.10. Lento Jerevanista Riikan kautta Helsinkiin.
OIKEUS MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

Miway Oy
- elämyksiä suomalaisille Armeniassa ja Georgiassa Wilhelmiina Virolainen
info@miway.fi
+358 50 5488223
Myös teema- ja opintomatkoja tilauksesta erilaisille harraste- ja ammattiryhmille
yksilöllisesti ja asiantuntevasti suomen kielellä.

