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Armênia inesquecível     08 dias  

 

 

 

 
 

 

Descubra a Armênia que era parte do caminho da famosa Rota da Seda. Conheça o segundo maior lago de água 

doce do mundo, a arquitetura medieval armênia, a primeira cópia da Bíblia na Armênia e os Evangelhos que 

fascinam com suas miniaturas.Conheça também  a montanha bíblica de Ararat, onde a arca de Noé ancorou 

após o dilúvio universal, entre outros encantos. 

Dia 1: Armênia 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Zvartnoc e traslado ao hotel selecionado em Ereván. 

 

Dia 2: City tour / Tsitsernakaberd / Echmiadzin / Zvartnots 

Café da manhã no hotel. Passeio pela cidade de Ereván. Fundada em 782 a.C., tornando-a uma das cidades mais antigas 

do mundo. Ereván central era dominada por enormes edifícios de 

estilo soviético,mas,agora,devido às construções de hoje, muitos 

edifícios de estilo moderno aparecem e continuam a aparecer.  

Durante o circuito, você verá a Praça da República, que foi 

projetada no estilo tradicional da arquitetura armênia e inclui a 

Casa do Governo, o Ministério das Relações Exteriores, o Correio 

Central e a Galeria Nacional de Arte.  

Juntamente com todos os principais monumentos da capital, você 

também verá a "Estátua do Gato" do famoso escultor Fernando 

Botero localizado no museu ao ar livre e no centro de arte moderna 

Cafesjian em Cascada.  

Depois, vamos subir para apreciar a vista panorâmica de Ereván, bem como uma visita à Opera House. Visitando o 

monumento chamado Tsitsernakaberd, dedicado às vítimas do genocídio armênio. Em 1995, um pequeno museu 

subterrâneo circular foi aberto próximo ao monumento, onde você pode apreciar e aprender informações básicas sobre 

os eventos que ocorreram em 1915 

 Partida para Echmiadzin, a apenas 20 km de Ereván. A Catedral Etchmiadzin é conhecida como o centro da igreja armênia-

gregoriana, considerada uma das primeiras igrejas cristãs do mundo. Diz a lenda que o próprio Jesus Cristo mostrou sua 
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localização. Construída entre os anos 301 - 303 DC, sob o domínio do rei armênio Tiridates III e o primeiro católico armênio, 

São Gregório, o Iluminador. A aparência geral do templo variou ao longo dos anos, pasando a ser uma basílica e mais tarde 

foi transformada em sua forma atual, uma estrutura em forma de cruz e uma cúpula central impressionante, tanto pelo 

tamanho, quanto pelos anos que tem, e pelos tesouros. que guarda zelosamente em seu museu: cruzes, vasos rituais de 

ouro, prata, marfim e pedras preciosas, madeira, estátuas, cadeiras decoradas com incrustações de madrepérola e marfim, 

manuscritos anteriores ao ano 1000, miniaturas preciosas do século X que mantêm suas cores vivas e livros encadernados 

como obras de arte com desenhos em relevo. No caminho de volta, visitaremos as ruínas do templo de Zvartnots (anjos 

celestes). É a pérola da arquitetura do século VII, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua construção começou em 

642, sob a direção do católico Nerses III, que construiu a majestosa catedral dedicada a São Gregório no local onde deveria 

ocorrer um encontro entre o rei Trdat III e Gregório, o iluminador. Retornar para Ereván.  

Dia 3: Ereván / Khor Virap / Bodega de Vino / Noravank / Goris 

 Café da manhã no hotel. Partimos para o mosteiro Khor - Virap, masmorra profunda (séculos IV-XVII) a 45 km de Ereván. 

O mosteiro abrigava um seminário teológico e era a 

residência de católicos armênios. Vistas espetaculares 

da montanha bíblica de Ararat, onde a arca de Noé 

ancorou após o dilúvio universal. A importância de 

Khor Virap como local de mosteiro e peregrinação se 

deve ao fato de Gregório, o Iluminador, ter sido 

inicialmente preso aqui por 14 anos pelo rei Tiridates 

III da Armênia. O rei enlouqueceu e foi curado graças 

a S. Gregorio. Gregório, o Santo, mais tarde se tornou 

o mentor religioso do rei, e ambos lideraram o 

proselitismo cristão no país. Ao longo do caminho, 

visitaremos uma adega para provar o vinho das uvas 

nativas. Continuação ao mosteiro de Noravank - centro religioso e cultural do século XII. Noravank ("Novo Mosteiro") fica 

a 122 km de Ereván e está localizado em um lugar pitoresco que inclui toda a natureza impressionante. O mosteiro está 

localizado no  desfiladeiro do afluente do rio Arpá, em um penhasco entre incríveis rochas vermelhas que encantam com 

sua beleza e singularidade. O mosteiro de Noravank está incluído na lista provisória de Patrimônios Mundiais da UNESCO 

em 1996. Partida para Goris. Alojamento no hotel selecionado.  

Dia 4: Goris / Khndzoresk / Tatev / Goris 

 Café da manhã no hotel. Excursão a Khndzoresk, uma cidade de 

muitas cavernas antigas que estão esperando para serem descobertas. 

Você verá que muitas das cavernas foram esculpidas pelo povo, que 

eram casas para eles. Aqui está a ponte suspensa de Khndzoresk, que 

tem um comprimento total de 160 metros e fica 63 metros acima do 

solo. Muitos viajantes aproveitam a oportunidade para fazer 

caminhadas, pois a área oferece um belo cenário natural pontilhado de 

ruínas, nascentes, igrejas e formações rochosas curiosas. Partida para 

Tatev (Patrimônio Mundial da UNESCO), uma grande obra 

arquitetônica que  remonta ao século X e é frequentemente chamado 

de mosteiro construído à beira do nada. Foi construído aqui o 

teleférico mais longo do mundo (5,7km), conhecido como Asas de 

Tatev. Durante o passeio, vistas  inesquecíveis se abrem. Retorno para 

Goris.  
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Dia 5: Goris  /Paso de Selim / Noratus / Sevan / 

Ereván    

Café da manhã no hotel. Partida para Noratus pelo Selim 

Pass, visitando Caravasar (século XIV). O Caravanero de 

Selim foi construído em 1332 pelo príncipe Chesar 

Orbelian, de acordo com a inscrição armênia e árabe, que 

costumava ser um importante centro comercial na famosa 

Rota da Seda. Partida para um local único, famoso como o 

cemitério de jachkars (cruz de pedra), Noratus, que é no 

estilo arquitetônico derivado da Armênia. O cemitério de 

Noratus é um cemitério medieval com um grande número de jachkares localizado na vila de Noratus. O cemitério 

tem a maior concentração de jachkares na República da Armênia. Hoje é o maior cemitério que sobrevive com 

jachkares após sua destruição na antiga Julfa. O jachkar ou jachtkar são pedras comemorativas características da 

arte armênia, com gravuras em baixo relevo que combinam motivos religiosos com motivos ornamentais. 

Embora os mais antigos tivessem um caráter funerário, erigido para a salvação da alma do falecido, mais tarde 

foram também erigidos para comemorar vitórias militares, a construção de uma igreja ou impedir catástrofes 

naturais. Hoje a tradição foi revitalizada e há novamente artesãos que as produzem. 

Partida para o lago Sevan.. Este enorme lago montanhoso que ocupa 5% da superfície da Armênia, fica a cerca 

de 2.000 metros acima do nível do mar e é o segundo maior lago de água doce do mundo. A beleza da paisagem 

e as águas cristalinas são condições agradáveis para um excelente descanso. O mosteiro da península - 

Sevanavank (fundado em 874 DC) é o lugar mais popular e mais próximo para se visitar. Retornar para Ereván. 

Alojamento no hotel selecionado.  

 

Dia 6: Ereván / Ashtarak / Saghmosavank / Amberd / Ereván 

 Café da manhã no hotel. Partida para Ashtarak (que significa "torre" em armênio). É a capital administrativa da região de 

Aragatsotn, espalhada por cima do desfiladeiro do rio Kasagh. A cidade é dotada de igrejas antigas, museus interessantes 

e alguns complexos ambiciosos de restaurantes, hotéis e cassinos. Visite uma das menores igrejas - Karmravor. A data de 

sua fundação não é conhecida, mas os especialistas acreditam 

que é do século VIIDC. A igreja não sofreu grandes 

transformações ao longo dos séculos, preservando até parte 

da cobertura original. Partida para Saghmosavank ou mosteiro 

dos Salmos, a cerca de vinte quilômetros de Ereván, que 

corresponde ao segundo período do desenvolvimento da 

arquitetura medieval armênia, no século 13. Circuito da 

Fortaleza Amberd do século IX, 6 km da cidade de Byurakan, a 

meio caminho do Monte Aragats, a uma altitude de 2300m. A 

fortaleza está localizada em uma camada de rocha formada por Amberd e Arkhashen. Há também vestígios de um palácio 

fortificado de três andares, uma igreja construída em 1026, uma casa do palácio ,um sistema de aquecimento central, 

tanques de água, um sistema de abastecimento de água e uma passagem secreta para uma fenda nas proximidades e 

outros edifícios. Retornar para Ereván.  
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Dia 7: Ereván / Geghard / Garni / Matenadaran / Vernissage 

Café da manhã no hotel. Partimos para o mosteiro Gueghard,declarado Patrimônoio Mundial pela UNESCO. O Mosteiro 

Gueghard é a obra-prima insuperável da arquitetura armênia do século XIII. Algumas das igrejas do complexo são 

magistralmente esculpidas em rochas maciças. Devido à sua construção e 

acústica, o Geghardavank é o melhor lugar para cantar canções 

espirituais.O complexo é rico em adornos esculturais e sutis e muitos 

jachkars notáveis (cruz de pedra). Partida para Garni, uma cidade famosa 

por seu templo pagão Garni, que foi construído no século I DC pelo rei 

Tiridates I da Armênia e provavelmente foi dedicado ao deus helenístico 

Mitras. O templo fica em uma camada triangular, é o único exemplo da 

cultura pagã que sobreviveu na Armênia. Depois de adotar o cristianismo 

no ano 301, o templo pagão perdeu sua importância e a fortaleza Garni se 

tornou a residência de verão dos reis armênios, ainda hoje as ruínas do 

palácio real eos  banhos com uma impressionante obra de mosaico é preservado perto do templo. 

Durante o almoço em uma casa local, veremos a fabricação de pão “lavash” armênio em um forno subterrâneo chamado 

“tonir”. 

Retornar para Ereván. Visita a Matenadaran - repositório de manuscritos contendo documentos históricos de toda a 

Europa e Ásia ao longo de muitos séculos. Também aqui está a primeira cópia da Bíblia na Armênia e os Evangelhos que 

fascinam com suas miniaturas. Visite também o Vernissage, o mercado de artesanato rico que parece mais um museu ao 

ar livre. Aqui, todos os sábados e domingos, os artesãos qualificados apresentam suas obras de prata e ouro, pedra e 

madeira, cerâmica e barro, bordados, tapetes, bonecas em trajes tradicionais, várias lembranças, pinturas e muito mais.  

Dia 8: Saída 

Em horário combinado, saída para o aeroporto ou para outro destino que preferir. 

Preço por pessoa em apto duplo : Euro  950,00 

O preço inclui: 

• 5 x noites no hotel selecionado em Ereván 

• 2 x noites no hotel selecionado em Goris 

• Transfers de acordo com o programa 

• Guia de língua espanhola 

• Bilhetes para museus e monumentos de acordo com o programa 

• Café da manhã no hotel, 1 x almoço no Garni 

• Teleférico Tatev  e  • Tour e degustação de vinhos 

• Master class de pão armênio "lavash" 

• 1 garrafa de água mineral por dia / por pessoa 

 

O preço não inclui: 

• vôos 

• Seguro de viagem 

• Bebidas alcoólicas 

• Jantares e almoços 

• Passagem aérea 

• Algo não mencionado em "O preço inclui" 

 

Hoteles ofrecidos 4* 

En Ereván  Ani Plaza hotel   ou    Holiday Inn Express hotel En Goris  : Gois Hotel    

 

Consulte a parte aérea com embarque de sua cidade 

Solicite outros roteiros ou saídas combinadas com destinos Europeus 

 

Válido para embarque no  ano 2021.    

Consulte desconto para grupos de mais de 04 pessoas. 
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