Едно пътешествие из Армения и Грузия
(22 юли – 02 август 2022)

Кавказ – мястото, където Европа „прегръща“ Азия, и където изумителни планински
пейзажи срещат вековни крепости и манастири… И където добрата кухня си aкомпанира
с най-старите винарски традиции в света. Древна история, голямо разнообразие на
интересни обекти и етноси – районът на Армения и Грузия е истинска находка за
любителите на нестандартни дестинации! Подбрали сме така местата от двете държави,
че да се насладите максимално на спецификата на всяка една.
Вижте повече надолу:

ПРОГРАМА НА ПЪТУВАНЕТО
22 юли 2022: София – Ереван (полети)
Следобедни полети от София до Ереван. Кацане в арменската столица след полунощ,
гранични формалности и трансфер до хотела за кратка нощувка.
Хотел Ani Plaza 4* (или подобен)
23 юли: Ереван
Закусваме и тръгваме на обиколка из Ереван – едновременно столица и най-голям град в
Армения. Ще се разходим из градския парк, площада на Републиката и по дългата почти
2 км улица Абоваян (взела името си от писателя Хачатур Абоваян и може би найинтересната в града). Ще разгледаме мемориалния комплеклс на арменския геноцид
Цицернакаберд, арт центъра "Cafesjian" – дом на множество произведения, събрани от
основателя му Жерар Кефеджиян, красивите градини, фонтани и открития пазар
"Вернисаж", където поднесени „на тепсия“ са местните традиции в занаятчийството и
типичната за Армения кухня.
Ще продължим с Матенадаран – научноизследователски институт и най-голямото
хранилище на старинни ръкописи (с над 20 000 броя). Вътре ще ни съпроводят и
разказват едни от най-вещите експерти на институтa.
После се отправяме към фабриката за килими Мегериан, където ще се запознаем с
тайните на древната традиция на килимарството. Ще обядваме там, като специален

майстор-готвач ще ни демонстрира на място приготвяне на популярни ястия по стари
арменски рецепти.
А каква е най-добрата добавка към хубавата храна? Хубавата компания и качествената
напитка.  След обяд ще посетим и друга една фабриката – тази за коняк
„Арарат“ – „запазената марка“ на Армения. Основана в далечната 1887 г., оттогава до
днес брендито с този етикет, шества по света и трупа ценители. Ще направим тур из
фабриката като, разбира се, ще дегустираме качествената напитка, дестилирвана само от
местни сортове грозе, зреещи в специфичния микроклимат на долината Арарат.
В по-късния следобед ще стигнем Ечмиадзин (наричанa
Арменската Ватикана), където ще видим главната
катедрала на Арменската апостолическа църква.
Построен през IV век, храмът се счита за най-старата
катедрала в света (от 2000 г. е и под егидата на
ЮНЕСКО). За финал ни чака още една катедрала –
Звартноц, датираща от VII век, от която са запазени
само руини, но достатъчни за добиване на представа за
величието и красотата на уникалната ѝ архитектура. Няма да пропуснем да я снимаме и
на фона на върховния планински гигант Арарат, извисяващ се зад гърба ѝ...
Вечерта се прибираме в Ереван за нощувка, хотел Ani Plaza 4* (или подобен).
24 юли: Ереван – Гори (250 км)
В този ден ще се отправим на юг, където първата ни спирка ще е на 20-ина километра от
границата с Турция, край манастира Хор Вирап, построен през IV век. Църквата на
този манастир е издигната над тъмницата, където в продължение на 14 години е бил
заточен Григорий Просветител – духовният лидер, повел Армения към християнството.
От тук отново ще се насладим на красиви гледки към планината Арарат... После, по
криволичещ и тесен планински път, продължаваме до селището Арени, чиято „визитна
картичка“ са лозята е винопроизводството. Разположено в
един от най-горещите и сухи райони на страната, не е чудно
защо именно тук е открита една от най-старите винарни в
света – на повече от 6500 г. Любопитна подробност е, че
освен множеството съдове за ферментаци и съхранение на
виното (квеври), в близка пещера е открита и… най-старата
обувка – кожена мокасина на 5500 г.! Разбира се, ще
опитаме това-онова във винарната. 
След това се отправяме по лъкатущещия все по-нагоре път,
за да достигнем изумителния манастир Нораванк. Уникално е мястото, на което през
XIII век. е бил построен този манастир – в тесен каньон, заобиколен отвсякъде от
стръмни керемидено-червени скали.
Ще направим обяд с хубаво арменско вино в прекрасната винарна „Стария мост“, а в
късния следобед пътуваме на югоизток до град Гори, където ще нощуваме. Hotel Mina
4* (или подобен)
25 юли: Гори – манастира Татев – Ереван (270 км)
След закуска сутринта ще се отбием до близкото пещерно селище Хъндзореск, където
ще направим кратка разходка (около час и половина), за да го разгледаме. Ще преминем

и по висящия въжен мост, дълъг 160 м, построен през
2012-та
над каньон,
откъдето се откриват
впечатляващи гледки към двете части на селището.
Продължаваме после към друг забележителен
арменски манастир – Татев, построен през IX век
върху основите на езическо светилище. До него ще
достигнем по впечатляващ начин, возейки се на найдългия лифт в света – „Крилете на Татев“!
Конструкцията, построена 2010 г. (записана дори в книгата на Гинес), е с изумителните
5,7 км дължина, по протежението на които няма нито един междинен лифтов стълб! От
кабинката на лифта ще затаим дъх с гледките надолу – към течащата в пролома река
Воротан, каньона и кацналия на ръба му манастир.
Следобед се отправяме обратно към Ереван, като по пътя ще посетим и мегалитите на
Зорац Карер, „Арменския Стоунхендж“ – смята се, че възрастта им е около 6000 години.
Достигаме столицата, настаняване и нощувка в хотел Ani Plaza 4* (или подобен).
26 юли: Ереван – Арагац – Ереван (90 км)
Това ще е физически най-натовареният ден! Очакват ни 6-7 часа трекинг в планината
Арагац (ако на някой това ще му дойде в повече, ще измислим и „лежерен“ вариант). По
пътя към стартовата ни точка, ще се отбием до интересната крепост Амберд.
Труднодостъпното средновековно укрепление на 2200 м. н. в. е надвиснало над дълбока
пропаст – обстоятелство, възпрепятствало допълнителни разкопки и проучвания.
Пешеходното ни изкачване в района Арагац ще започне от 3200 м височина. Масивът е
стратовулкан с 4 обособени върха, кръстени на относителното им положение спрямо
посоките на света. Ще изкачим около 700 м за да достигнем 3888 м. н. в. и Южния връх,
откъдето ще се насладим на чудесна панорама към останалите 3 върха, както и към
цялия т.нар. Малък Кавказ. Ще починем и обядваме на красивото планинско седло.
Следобед се връщаме в столицата за типична арменска вечеря, да полеем изкачването на
върха – разбира се подобаващо гарнирано с водка и вкусна храна.
Нощувка в Ani Plaza 4* (или подобен).
27 юли: Ереван – Гехард – Севан – Дилиджан (160 км)
Закусваме и се отправяме към разположения на 40 км от столицата манастирски
комплекс Гехард. Датиращ още от XII-XIII век, това удивително място е приютило
множество църкви, до които се стига през… пещерни тунели! Ще ги разгледаме
подробно...
Продължаваме с изкачване към Храма на Митра в
Гарни – единственото съхранено езическо светилище,
от времето преди навлизането на християнството в
страната. Той е част от цяло крепостно съоръжение,
разположено на река Азат. Тук ще имаме
удоволствието да чуем и изпълнение на дудук
(национален арменски инструмент, изработван от
кайсиево дърво). Неслучайно през 2005 г. ЮНЕСКО
обявява изпълненията на арменски дудук за
„Шедьовър на световното нематериално културно наследство“.

По пътя към храма ще можем да се насладим на гледки към националния парк Хосров и
природния феномен Симфония от камъни (наричан още Базалтовия орган).
За обяд този ден ще гостуваме на местно семейство, за да опитаме традиционното
местно барбекю – агнешко, свиснко и пилешко, гарнирани с местни зеленчуци. Ще
подсладим небцата с чуден десерт и ще полеем подобаващо всичко – с кайсиеви
високоградусови напитки. 
Следобед се отправяме към бреговете на най-голямото арменско езеро, Севан (площ
около 1270 кв. км.), където ще посетим манастирския комплекс Севанаванк, разположен
на полуостров в северозападната му част и основан още през 874 г от принцеса Мариам,
дъщеря на крал Ашот I.
Крайната ни точка за деня е град Дилиджан, нощувка в хотел там.
28 юли: Дилиджан – Ахпат – Тбилиси (210 км)
Често наричан „арменската Швейцария“, Дилиджан е
един от най-популярните курорти в страната. Разположен
сред хълмове и гъсти зелени гори, градът е известен с
чистия си въздух, минералната вода и възможностите за
балнеотуризъм.
След закуска се насочваме към манастира Ахпат. Ще се
качим до построения през X век храм – чудесен пример
за средновековната арменска архитектура. И тази
забележителност е под егидата на ЮНЕСКО.
Продължваме после към границата с Грузия, находяща се край град Садакло. Минаваме
формалностита там и газ към грузинската столица.
Нощувка в хотел Astoria 4* (или подобен).
29 юли: Тбилиси и околности (60 км)
Целия ден ще обикаляме Тбилиси. Столицата на Грузия е
пъстра смесица от култури, етноси, аромати – град, през
който в годините са шествали воини, диктатори, търговци
– пленяващ сърцето с многообразието, пъстротата,
архитектурата и разбира се, с хората си. Ще се запознаем
отблизо с най-интересните места тук, като например
църквата „Света Богородица Метехи“ (изградена през XIII
век на скално плато), както и крепостта „Нарикала“ –
„сърцето на града“. Издигнатото през IV век укрепление е считано за найнепревземаемото място в страната…
Ще се разходим из старата част на Тбилиси: по пъстрата търговска улица „Шардени“, по
централния столичен булевард „Руставели“, както и из грузинския „Мейдан“ и Площада
на свободата. Ще минем и по „Моста на мира“ – впечатляващ с футуристичния си
дизайн и свързващ новопостроения Райк Парк със Стария град.
Ако остане време, може не само да разгледаме, но и да влезнем и ползваме серните
бани. Множеството серни извори около Тбилиси са причината за построяването на тези
забележителни съоръжения! Оформени в типичен ориенталски стил, под „шапката“ на
красиви куполи – тези бани навремето са използвани освен за хигиена, и за социални
контакти, та дори и за… сватбени уговорки. Неслучайно в своето „Пътешествие до

Арзрум“ Пушкин ги е описал така: „Никога досега не съм виждал нито в Русия, нито в
Турция, нещо, което може да надмине великолепните бани от Тифлис!“.
Нощувка в хотел Astoria 4* (или подобен).
30 юли: Тбилиси – Мцхета – Ананури – Годари (230 км)
Този ден е посветен на запознаването с най-интересните грузински духовни храмове.
Първата ни спирка ще е в старата столица на страната – Мцхета (наричана още и
вторият Йерусалим). Ще влезем в главната църква на
града – патриаршеската катедрала Светичковели
(„Животворящ стълб“). Именно тук, според преданиятa,
е погребан Христовия хитон. И този храм е обект на
ЮНЕСКО, и е признат за шедьовър на Средновековието.
Ще пообиколим и из тесните калдъръмени улички на
Стария град, изпълнени с множеството мазагини с местни
стоки и сувенири. После се качваме до Джвари –
„Манастирът на светия кръст“, издигнат в зората на грузинското християнство, на ръба
на пропаст над мястото, където се сливат реките Мтквари (Кура) и Арагри. Според
легeндата девойката Нино, подтикната от Дева Мария, пристига в Грузия, за да донесе
светлината на християнската вяра. За целта Божията майка дава на момичето кръст от
лозови клонки. Храмът край Джвари получава името си, защото тук Св. Нино
Кападокийска е поставила първия от общо 4-те кръста, изработени от дървото, израснало
над гроба, в който е погребана робата на Исус. Ще можем да закачим и лентичка със
свое желание, за сбъдване, на растящото на хълма „Дърво на желанията“...
Следобед ще разгледаме крепостта Ананури –
разположена на грузинския военен път, който минава
през главния Кавказки хребет и свързва Тбилиси с
Владикавказ. Най-ранните части от нея датират от XIII
век – построена в долината между две реки, тя е била
основно отбранително съоръжение на северната граница
на Грузия. Красиво орнаментирана и обитавана чак до
XIX век, крепостта е прикривала отстъплението към
планините както на местните жители, така и на населението от централната част на
страната. Издигната е на стратегически така избрано място, че никой враг да не може да
приближи незабелязан. Замъкът постепенно се е развил до малко селище, което в
миналото е било част от Великия път на коприната.
Продължаваме към Степансминда, центърът на община Казбек. От там именно ще
подходим към може би най-известната в планинарските среди църква в страната,
превърнала се и в символ на Грузия – Света Троица (Tsminda Sameba). Разположен в
подножието на вр. Казбек, на десния бряг на река Чхери и на височина от 2170 м, този
храм е бил използван през годините за различни ритуали – както езически, така и
християнски. Нощувка в хотел в Годари.
Грузинският военен път
Описван често като „един от най-красивите планински пътища в света“, този
маршрут е дълъг около 212 км и свързва Тбилиси с Владиикавказ. Трасето следва
традиционния исторически път, използван в миналото от търговци и нашественици.

От Владикавказ пътят се простира на юг по долината на Терек, през Дариалското
дефиле, което маркира границата между Русия и Грузия. След това преминава покрай
връх Казбек и църква „Света Троица“ в Гергети и през грузинския регион на Хеви се
насочва към прохода Jvari (Кръста), където достига максималната си височина от
2379 м. Близо до прохода пътят минава покрай Паметника на приятелството – голям
бетонен монумент, построен през 1983 г. за отбелязване на отношенията между Русия
и Грузия и двестагодишнината на Договора от Георгиевск. След това трасето се вие
на югоизток, следвайки река Тетри Арагви надолу до град Пасанаури, преди да се насочи
право на юг. От там преминава под стените на средновековната крепост Ананури и
пресича река Тетри Арагви на север от историческата столица на Грузия, Мцхета,
където се слива с главната магистрала изток-запад в Грузия (E60). След това
грузинският военен път технически продължава по десния бряг на Река Кура (Мтквари)
до Тбилиси.
31 юли: Годари – Гори – Уплитцихе – Боржоми (365 км)
След закуска отпътуваме към Гори, където ще разгледаме музея на Сталин, както и
къщата, където през 1879 г. Йосиф Васарионович е роден. Спорна и многопластова е
ролята на Сталин като ръководител на Съветския съюз в продължение на почти 30
години... Там е изложен дори личния му жп-вагон-салон, с който ексклузивно е пътувал
„първият човек в държавата“.
Продължаваме към Уплисцихе – изсечен в скалите град
от желязната епоха (I хилядолетие преди Христа). На
грузински името му означава „Божия крепост“, като в
миналото селището е било и спирка на керваните по Пътя
на коприната. На вид като декор от фантастичен филм,
тук понастоящем могат да се видят запазени тронна зала,
изби за вино, църква, античен театър, та дори и аптека.
Следобед се придвижваме до балнеокурорта Боржоми,
нощувка в хотел там.
01 август: Боржоми – Ахалцихе – Вардия – Тбилиси (380 км)
Първата ни забележителност днес ще бъде замъкът Ахалцихе. Средновековната
крепост, построена през IX век под името „замък Ломсия“, е напълно реконструирана
отскоро. Съоръжението е внушително – на площ от 7 хектара има построени църква,
джамия, минаре и синагога – които на практика се виждат от всяка точка на околността!
Комплексът е изграждан и дострояван под влиянието на различните култури и народи,
борили се за надмощие в региона през вековете. Доказателството за това са
многобройните стилове, преплитащи се тук по впечатляващ начин...
Ще се отбием и до крепостта Хертвиси – една от найстарите в Грузия. Контролирала е два търговски пътя – от
Грузия към Турция и към Армения, а най-изумителното е,
че въпреки множеството исторически и природни
катаклизми, е оцеляла почти непокътната до днес!
Недалеч от нея ще разгледаме и пещерния манастирски
град Вардия – вкопан в скалите комплекс, датиращ от
XII-XIII век. Ще се разходим из лабиринта от тунели,

храмове, древни библиотеки, бани и др.
В късния следобед се прибираме в Тбилиси, нощувка (или по-скоро почивка) в хотел
Astoria 4* (или подобен).
02 август 2022: Тбилиси – София (полети)
Малко след полунощ трансфер до летището на Тбилиси за сутрешни полети към София.
Пристигане у нас в ранния следобед.

ЦЕНА: 1737 EUR на човек, за настаняване в двойна стая и група от 14 пътуващи.
Доплащане за единична стая – 260 EUR.

Цената включва:
● международни полети с включен багаж София – Ереван и Тбилиси – София, LOT Polish
Airlines;
● 6 нощувки в Армения в хотели 3* и 4* с включени закуски, обеди и една вечеря;
● 5 нощувки в Грузия в хотели 3* и 4* с включени закуски;
● самостоятелен транспорт за групата (бус) с всички посочени посещения, включително
и трека в планината Арагац;
● входни такси по обектите, включително билет за лифта „Крилете на Татев“;
● 1 бутилка минерална вода на ден;
● една дегустация на вино в Армения;
● местни руско- или англоговорещи гидове по време на цялото пътуване;
● български водач;
● медицинска застраховка за пътуването покритие 10 000 евро.

Цената не включва:
● летищни такси за международните полети на LOT – 40 EUR към момента;
● непосочените в програмата хранения и посещения;
● доплащане при по-малка от 14 човека група – 100 EUR при 10-13 пътуващи;
● бакшиши за местните водачи и шофьори, разходи от личен характер;
● застраховка „Отмяна на пътуване” (по желание).

Срокове за записване и плащане:
● 700 EUR – при записване;
● остатъкът от сумата + летищните такси – до 30-ти юни 2022.
Брой на участниците в пътешествието: 10-20 човека.
Към момента за посещение на Грузия се изисква един от следните документи:
- сертификат за завършена ваксинация; или
- негативен PCR тест, направен най-много 72 ч преди пристигане.
За Армения няма изисквания, свързани с ковид-19.

Зорница Шепкова,
пътешественик из Кавказ, ценител на местната кухня и арменския коняк

