
 
 

 

 

 
Armēnija - senas kultūras un kalnu zeme 

6 dienas: 14.–19. oktobris, 2020.g. 

Ceļazīmes cena – 720 EUR  

Grupas vadītāja Iveta Sproģe 

 
Armēnija ir neaizmirstamu iespaidu zeme, tā apbur ceļotājus ar senām leģendām, 

majestātisko Araratu, kura virsotnes redzamas no jebkuras vietas Erevānā. Senajos 

klosteros un baznīcās ne mirkli nepārstāj degt sveces, un katrs armēnis zina stāstīt 

par zaudētā likteņkalna Ararata virsotni, kurā bija noenkurots Noasa šķirsts. 

Armēnija ir pirmā valsts, kas pieņēma kristietību 301. gadā, 79 gadus pirms Romas 

impērijas. Erevāna – viena no vecākajām pasaules pilsētām, dibināta 782. gadā 

pirms Kristus. Armēņu tautas vēsture ir kā duduka skaņas – skumja, smeldzīga un 

varonības pilna. Ceļojuma laikā iepazīstamies ar visā pasaulē pazīstamiem kultūras 

pieminekļiem, Armēnijas gadu tūkstošus seno vēsturi, majestātiskiem kalniem, kā 

arī izbaudīsim vietējās garšas, cilvēku viesmīlību un šīs zemes neatkārtojamo 

skaistumu. 
1. diena – 14. oktobris, trešdiena 

Izlidošana no Rīgas ar reisu Rīga–Erevāna pl. 22.30. 

 

2. diena – 15. oktobris, ceturtdiena 

Pl. 3.20 ielidojam Erevānā, Zvartnoc lidostā. 

Iekārtošanās viesnīcā Erevānā un neliela atpūta.  

Ekskursija pa Erevānu un konjaka rūpnīcas apmeklējums. 

 

3. diena – 16. oktobris, piektdiena 

Brokastis viesnīcā.  

Hor Virap klostera apmeklējums. No šī klostera 4. gs. sākās kristīgās reliģijas izplatīšanās Armēnijā. 

Klosteris atrodas pie pašas Turcijas robežas un no tā paveras lielisks skats uz Bībelē minēto Ararata kalnu. 

Agrajos viduslaikos celtais Noravank klosteris. Ceļš līdz tam ir viens no skaistākajiem visā Armēnijā un 

pats par sevi jau ir brauciena vērts. Tas vijas cauri dziļam kanjonam, gar galvu reibinošām klinšu sienām, 

Klosteris atrodas skaistā ainavā pie Arpas upes kanjona. Klosteris iecelts kalnos un ir īstens sava laika 

arhitektūras brīnums. Kā viss Armēnijā, tas būvēts no vietējā akmens un gandrīz saplūst ar oranžsārtajām 

klintīm.  

Areni ciemā apmeklējam vīna rūpnīcu. Areni ražoto vīnu raksturo savdabīgs aromāts, un tas ieņem goda 

vietu Armēnijā ražoto vīnu vidū. Būs iespēja degustēt vairāku veidu vīnus. 

Džermuka – Armēnijā populārs kūrorts, kurš ievērību ieguvis, pateicoties Džermukas minerālūdenim. Būs 

iespēja nobaudīt ārstniecisko ūdeni. 

Naktsmītnes viesu namā Goris pilsētā. 
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4. diena – 17. oktobris, sestdiena 

Brokastis viesnīcā.  

Pa vienu no pasaulē garākajiem trošu ceļiem „Tatevas spārni” 

nokļūsim populārā tūristu un svētceļotāju apskates objektā. Trošu 

ceļš ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā un tā garums ir 5750 m. 

Tatevas klosterī ir apvienota ģeniāla viduslaiku arhitektūra ar 

pasakaini skaisto dabas ainavu. 

Sevana ezers – lielākais ezers Kaukāzā. Tas pārsteidz ar dzidru 

ūdeni, kurā atspoguļojas skaistā apkārt esošo kalnu ainava. Seno 

klosteru – Sevanavanka un Airavanika – apmeklējums. 

Pusdienas (par papildu samaksu) pie Sevana ezera, kurās baudām 

kebabus no Sevana vēžu gaļas. 

Garni templis – vienīgais grieķu helēnisma laika arhitektūras 

paraugs Armēnijā, celts 1. gadsimtā par godu romiešu saules 

dievam. No 3. gadsimta pirms mūsu ēras līdz pat mūsu ēras 

4. gadsimtam Garni kalpojusi kā Armēnijas karaļu rezidence. 

1679. gada zemestrīcē templis tika daļēji iznīcināts un atjaunots 

tikai pagājušā gadsimta 70. gados. 

Lavaša gatavošanas meistardarbnīca. Viena no īpašākajām 

Armēnijas svētvietām – Gegharda klosteris. Leģenda vēsta, ka 

burtiski klintī iecirstais klosteris, gandrīz pilnībā saplūstot ar 

apkārtējo ainavu, tur bijis jau 4. gadsimtā. No trim pusēm to 

ieskauj mūris, bet ceturtā ir klints. Galvenā katedrāle celta 

1215. gadā. Šai vietai piemīt unikāla akustika – iespējams, viena 

no ģeniālākajām, ko jums vispār jebkad būs nācies piedzīvot. 

Klosteris iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 

sarakstā. 

Iekārtošanās viesnīcā Erevānā. 

5.diena – 18. oktobris, svētdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Ečmiadzinas katedrāle ir Armēnijas Vatikāns. Vieta, kur šobrīd 

atrodas 4. gadsimtā celtā galvenā katedrāle – Mayr Tachar. 

UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Zvartnoca, piļu 

tempļu kompleksa drupas. Mūsdienās rekonstruēts kompleksa 

pirmais līmenis. 

6.diena – 19. oktobris, pirmdiena 

Izlidošana no Erevānas pl. 4.20, Rīgā pl 7.00. 

 

Cenā iekļauts: 

• 5  naktis viesnīcās  3 * viesnīcā divvietīgajā numurā 

ar brokastīm Erevānā un Goris 

• pavadošā gida- grupas vadītāja pakalpojumi 

• vietējo gidu pakalpoju  krievu valodā 

• ieejas biļetes (tajā skaitā Tetevas trošu ceļš, konjaka 

un vīna degustācija) 

• komfortabls autobuss 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

• apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot no 65. dzīves gada – 

individuāla cena), 

• pusdienas , vakariņas 10-15 EUR, 

• vakariņas ar nacionālo programmu – 20 EUR. 

• Matenedarana  muzejs 4 EUR                    

• Megarian paklāju rūpnīca 5 EUR 

• Areni alu komplekss 2 EUR 



 
Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi pirms 

brauciena. Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
piesakoties otrā iemaksa  

līdz 12.06.2020 

trešā iemaksa  

līdz 12.07.2020 

 

līdz  

12.09.2020 

 

100 EUR 200 EUR 100 EUR atlikusī summa 
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Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 30% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt 

citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma 

beigām, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 3 

mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, kā arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 

 

 

www.balt-go.lv 
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