
PYHIINVAELLUS ETELÄ-ARMENIAAN 
22.-31.5.2023

(10 päivää, 9 yötä)

Hinta: 1622 € / hlö

Matkan perushintaan sisältyvät:
- lennot ja lentokenttäverot
- perillä matkakohteessa lentokenttäkuljetukset
- ohjelmanmukainen majoitus kahden hengen huoneissa. Majoituspaikkojen taso on 
vaihteleva.
- puolihoito: aamiainen ja lounas tai päivällinen päivittäin
retket ja kuljetukset
- pääsyliput ohjelmassa mainittuihin kohteisiin (ei Echmiadzinin museo)
- suomenkielisen oppaan palvelut

Matkan perushintaan eivät sisälly:
- alkoholijuomat
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- matkavakuutus
- lisämaksu yhden hengen huoneesta 320 €

Yhden hengen huoneita saatavissa rajoitetusti.



Matka toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 10 henkeä.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen info@miway.fi
Ilmoittautumiseen tarvitaan
- kopio passin kuvasivusta
- puhelinnumero
- varausmaksu 300 € 

HUOM!
Varmistathan, että matkavakuutuksesi on voimassa jo varausvaiheessa!
Passin tulee olla voimassa väh. 6 kk matkan jälkeen.
Matka maksetaan kolmessa erässä: Varausmaksu 300 € (ei palauteta jos peruutat matkan
20.2. jälkeen), 700 € 20.3. mennessä ja loppuosa 20.4. mennessä. 

PYHIINVAELLUS ETELÄ-ARMENIAAN - OHJELMA

10 pv, 6 yötä Jerevanissa, 1 yö Jermukissa, 1 yö Gorisissa, 1 yö Sissianissa

Pieni vuoristomaa kätkee syliinsä ikiaikaisen kulttuurin. Armenian eteläisen maakunnan 
Syunikin upeita maisemia, kirkkoja, luostareita. Ohjelmaan sisältyy myös patikointia 
vaikeassakin maastossa. Majoituspaikkojen taso vaihtelee. Maailman ensimmäisen 
kristillisen valtion pyhille paikoille johdattaa Armenian asiantuntija Wilhelmiina Virolainen.

Ma 22.5. Lento Helsingistä Varsovan kautta Jerevaniin, majoittuminen hotelliin Jerevanin 
keskustassa.

Ti 23.5. Armenian kansallinen kristillisyys
Armenialaisten kansanmurha (1915-1923) on edelleen avoin haava, joka koskettaa 
jokaista armenialaista. Käymme kansanmurhan muistomerkillä ja museossa. Lounas 
Jerevanissa. Maailman suurin armenialainen kirkko: Pyhän Grigori Valontuojan katedraali 
ja muita Jerevanin kirkkoja. Yöpyminen Jerevanissa.

Ke 24.5. Pyhä Grigor Valontuoja.
Dramaattisella Turkin rajalla sijaitsee Khor Virap (Syvä kuilu) -luostari. Ararat -vuoren 
juurella sijaitseva luostari on Armenian apostolisen kirkon syntysija. Vaykin uusi kirkko. 
Päivällinen ja yöpyminen Jermukissa. 

To 25.5. Pyhä Grigor Tatevilainen
Vorotnavankin luostari 1000-luvulta ja huikeiden näköalojen Tatev, jonne matkaamme 
maailman pisimmällä köysiradalla. Lounas Halidzorissa. Yöpyminen Gorisissa.

Pe 26.5. Valon kansan runous
Vielä 1800-luvulla Khdzoresk oli Itä-Armenian suurin kylä. Vietämme päivän kiipeillen 



hämmästyttävän luolakylän maisemissa. Päivällinen ja yöpyminen Sissianissa.

La 27.5.  Pyhä kuva kivessä
Gladzorissa sijaitsi toinen keskiaikaisen Armenian suurimmista yliopistoista. Erikoinen 
Noravank (1200-l.) sijaitsee silkkitien varrella.Lounas Noravankissa. Yöpyminen 
Jerevanissa.

Su 28.5. Pyhät neitsytmarttyyrit
Armenian Apostolisen Ortodoksisen kirkon keskus Etsmiadzin lukuisine kirkkoineen ja 
marttyyrien hautoineen.Lounas. Vapaailta ja yöpyminen Jerevanissa. 

Ma 29.5. Armenian kirkon laulu
Ainutlaatuinen Geghardin luolaluostari on listattu UNESCO:n maailmanperintöluetteloon. 
Käymme myös Garnissa Armenian ainoassa pakanalliselta ajalta peräisin olevassa 
temppelissä. Tutustumme lavash-leivän perinteiseen tekoon ja nautimme lounasta Garnin 
kylässä. Vapaailta ja yöpyminen Jerevanissa. 

Ti 30.5. Vapaapäivä Jerevanissa. Mahdollisuus tutustua Jerevanin lukuisiin kirkkoihin ja 
museoihin sekä tehdä ostoksia. Läksiäispäivällinen. Yöpyminen Jerevanissa.

Ke 31.5. Lento Jerevanista Varsovan 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. 


