
VIIKKO  ARMENIASSA
KAHDELLE 2023

ITSE VALITSEMANASI
AJANKOHTANA!

(7 päivää, 6 yötä, Airbnb Villa Mimi, Parpi)

Hinta: 686 €/hlö + lennot

Matkan perushintaan sisältyvät
- perillä matkakohteessa
lentokenttäkuljetukset
- ohjelmanmukainen majoitus kahden hengen huoneessa
- puolihoito: aamiainen ja lounas tai päivällinen päivittäin
- opastukset, retket ja kuljetukset
- pääsyliput ohjelmassa mainittuihin kohteisiin
- suomenkielinen palvelu

Matkan perushintaan eivät sisälly
- lentoliput ja lentokenttäverot – autamme lentolippujen hankinnassa
- alkoholijuomat 
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- matkavakuutus

Lisämaksusta mm.
- käynti brandytehtaalla
- retket muihin kuin ohjelmassa mainittuihin kohteisiin
- yöpymiset eri hotelleissa
- erilaiset purjehdus- ja ratsastusretket sekä muut aktiviteetit
- suomalainen sauna Villa Mimissä

Tarjous on voimassa 28.2.2023 saakka – tai niin kauan, kuin paikkoja riittää.

HUOM! Ei sovi liikunta- tai aistirajoitteisille!

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. 



OHJELMA:

VIIKKO ARMENIASSA KAHDELLE
7 pv, 6 yötä Parpissa

Kahden hengen uniikkilomalla tutustut armenialaiseen elämänmenoon asiantuntevassa 
seurassa. Voit sukeltaa paikallisen kylän elämään asuessasi uudessa vierashuoneessa 
kävelymatkan päässä kylän keskustasta ja vuorille vievistä patikkapoluista. Autonkuljettaja 
ja suomenkielinen opas ja emäntä huolehtivat hyvinvoinnistasi ja esittelevät nähtävyyksiä 
vuorilinnoista viinitarhoihin toiveidesi mukaan. Nautit paikallisista herkuista ja raikkaasta 
vuoristoilmasta Jerevanin iloja unohtamatta.

OHJELMA

1 päivä Lento Helsingistä X:n kautta Jerevaniin, majoittuminen Villa Mimin 
vierashuoneeseen Parpin kylässä noin 40 min. ajomatkan päässä lentokentältä.

2. pvä  Myöhäisen aamiaisen jälkeen paikalliselämään tutustumista toiveidesi mukaan 
joko kävellen tai autolla. Käynti koskettavalla kansanmurhan muistomerkillä ja ilta 
Jerevanin 2800 vuotta vanhassa kaupungissa. Vilkas kaupunki avautuu parhaiten 
kävelemällä. Päivällinen Jerevanissa.

3. pvä Amberdin linnoitus, varhaisen kuningaskunnan vallan keskus.
Armenian Alpeiksi kutsuttu alue sijaitsee 2 200 metrin korkeudessa. Linnoituksen 
perustivat armenialaisen kuningassuvun prinssit 700-luvulla. Retkellä mahdollisuus 
leppoisaan kävelyyn nauttien raikkaasta ilmasta ja huikeasta maisemasta. Vierailu 
viinitehtaassa. Päivällinen Ashtarakin pikkukaupungissa.

4. pvä Suunnataan yli 2000 metrin korkeuteen Sevan-järvelle, jonka kristallinkirkas vesi 
vaihtaa väriänsä päivän valosta riippuen. Mahdollisuus uimiseen. Päivällinen Ashtarakin 
pikkukaupungissa.

5. pvä UNESCO:n maailmanperintökohteisiin kuuluva Geghardin luolaluostari on täynnä 
muistomerkkejä ajanlaskumme ensimmäisiltä vuosisadoilta. Garnissa on Armenian ainoa 
alkuperäiseen muotoonsa restauroitu pakanatemppeli. Ajanlaskun alussa rakennettu 
temppeli sijaitsee silmiä hivelevän maiseman ympäröimänä vuorenrotkojen kupeessa. 
Päivällinen Jerevanissa.

6. pvä Voit valita kolmesta vaihtoehdosta:
1. Vapaapäivä Jerevanissa.
2. Käynti dramaattisella Turkin rajalla Khor Virapissa.
3. Patikkaretki Parpista ympäröiville vuorille (useita eri pituisia vaihtoehtoja).
Päivän ohjelman jälkeen päivällinen.

7. pvä Lento Jerevanista X:n kautta Helsinkiin.


