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ARMÊNIA: A JÓIA DO CÁUCASO
Yerevan, Echmiadzin, Areni, Dilijan, Ashtarak e Garni

 pensão completa e visitas incluídas

• Passeios panorâmicos de Yerevan.

• Visita de Areni e degustação de vinhos locais..

• Bailiwick cidade de Dilijan “Little Switzerland”

• Visita de Sevan “Blue Pearl of Armenia” e seu monastério e lago homônimo.

• Excursão ao Desfiladeiro de Ashtarak e ao Mosteiro de Saghmosavank.

• Visita ao mosteiro de Geghard.

DIA 1 (segunda-feira) BRASIL - YEREVAN
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Yerevan. Noite a 
bordo.

DIA 2 (terça-feira) YREVÁN
Chegada em Yerevan, assistência e traslado ao 
hotel. Resto à tarde livre. Jantar no hotel e aloja-
mento.

DIA 3 (quarta-feira) EREVÁN - ECHMIADZIN – 
ZVARTNOTS - EREVÁN
Buffet de café da manhã. Começamos a descobrir 
o encanto da capital da Armênia através de uma 
visita panorâmica com o nosso guia local. Ascende-
remos ao monumento “Cascata”, de onde aprecia-
remos vistas espetaculares da cidade. Em seguida, 
iremos para Matenadaran (Museu de Manuscritos 
Antigos) contendo 18.000 manuscritos antigos. 
Partida para a cidade de Echmiadzin onde visita-
remos sua histórica catedral (303 dC) e a primeira 
igreja cristã do mundo. Também conheceremos 
o Museu e a Igreja de Santa Hripsime. Almoço no 
restaurante. Continuaremos em direção ao Templo 
Zvartnots do século VII a.C. Retornamos para Yere-
van. Jantar de boas-vindas e hospedagem.

DIA 4 (quinta-feira) EREVÁN - KHOR VIRAP – NO-
RAVANK - ARENI -EREVAN
Regime de pensão completa. Na primeira hora, 
vamos visitar o Mosteiro de Khor Virap. Durante o 
passeio, vamos desfrutar uma magnífica vista pa-
norâmica do Monte Ararat, onde segundo a Bíblia, a 
Arca de Noé ficou encalhada depois do Dilúvio Uni-
versal. Vamos para a aldeia Areni, onde vamos des-

frutar de uma degustação de vinhos locais. Nossa 
próxima parada será o Mosteiro de Noravank, onde 
suas esculturas se destacam. Está localizada na 
borda de alguns desfiladeiros vertiginosos. Retorno 
a Yerevan e visita a Catedral de San Gregório o ilu-
minador. Hospedagem.

DIA 5 (sexta-feira) EREVÁN - DILIJAN - GOSHA-
VANKHAGHARTSIN - SEVAN - EREVÁN (excursão 
de um dia completo)
Buffet de café da manhã. Vamos começar o dia 
com a visita à cidade termal de Dilijan, chamada 
pelos nativos “A Pequena Suíça”. Vamos andar pela 
cidade antiga e visitar os complexos monásticos de 
Goshavank e Haghartsin. Almoço no restaurante. 
Pela tarde, vamos visitar o Mosteiro Sevan do século
IX, localizado na cidade chamada “Pérola Azul da 
Armênia”. Lago Sevan é considerado como um dos 
maiores lagos do mundo. Retornar para Yerevan. 
Jantar e hospedagem.

DIA 6 (Sábado) EREVÁN - SAGHMOSAVANK - AS-
TARAK - EREVÁN (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, vamos 
visitar o Mosteiro medieval de saghmosavank. Lo-

calizado em um lugar impressionante, no profundo 
cânion de Ashtarak. Continuamos para o Parque 
das Letras, para conhecer o alfabeto único criado 
no século V. Almoço no Museu Proshyan. Terão a 
possibilidade para participar de um show no museu 
e aprender danças armênias. De volta a Yerevan, 
vmamos visitar a igreja de Karmravor, a menor da 
Armênia, que não sofreu grandes transformações 
ao longo dos séculos. Nossa última parada será no 
Museu da História. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (domingo) GEGHARD - GARNI - YEREVAN
Buffet de café da manhã. Em seguida, vamos con-
hecer o espetacular Mosteiro Geghard, declarado
Patrimônio Mundial pela Unesco. É parcialmente 
escavado na rocha. Em seguida, visita ao templo 
pagão de Garni a partir do século III aC, que des-
tacam os mosaicos de seus banhos romanos. Em 
Garni vamos desfrutar um concerto de Duduk, 
instrumento tradicional vento armênio e madeira. 
Vamos visitar uma casa privada para ver o pro-
cesso de fabricação de “Lavash” (pão armênio 
tradicional). Almoço no restaurante. Retorno para 
Yerevan e visita uma fábrica de Conhaque. Jantar 
e hospedagem.
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9  dias  ... a partir de  975 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO
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Mercado Mosteiro de Geghard

DIA 8 (segunda-feira) YREVÁN. Excursão opcional 
“Mãe Armênia “- Museu do Genocídio
Buffet de café da manhã. Hoje teremos a oportu-
nidade de fazer uma linda excursão opcional para 
conhecer em detalhes a cidade de Yerevan. Co-
meçamos visitando o monumento da Mãe Armê-
nia, uma personificação feminina deste país. Sua 
representação visual mais pública é uma estátua 
monumental no Victoria Park. Continuaremos a 
Tsitsernakaberd (força das pequenas andorinhas), 
é de um monumento dedicado às vítimas do ge-
nocídio Armênio de 1915. Visitaremos o Museu do 
Genocídio. Almoço no restaurante. Nossa próxima 
parada será o mercado de frutas e o mercado de 
artesanato “Verinissaje”. Tarde livre, jantar de des-
pedida no restaurante Armênio com comida e 
música típica. Hospedagem.

DIA 9 (Martes) YREVÁN
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, será 
a transferência para o aeroporto. Fim da viagem e 
nossos serviços.

Datas de saídas do Brasil

Maio 20 27

Junho 3 10 17 24

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 975

Spto. habitación individual ......................... 260

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão. 

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência 
desde a primeira hora de chegada até o último 
dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Cidade Balneário de Dilijan, Mosteiros 
de Goshavank, Haghartsin e Seván. 
Saghmosavank, Parque das Letras, Museu de 
Igreja Proshyan e Karmravor.

• Outras visitas e excursões: 
Visão geral de Yerevan, visita de Echmiadzin 
e Igreja de Hripsime. Templo de Zvartnots. 
Mosteiro Khor Virap, visita de Areni com 
degustação de vinhos e Mosteiro Novarank. 
Visita da Catedral de Gregório, o Iluminador. 
Mosteiro de Geghard, Pagano de Garni Temple 
com oficina de concerto e fabricação de Duduk 
“Lavash” Visita a uma fábrica de conhaque.

• Entradas incluídas: 
Matenadarán. Templo de Zvartnots. 
Mosteiro de Khor Virap. 
Degustação de vinhos. 
Mosteiro de Novarank. 
Gregorio iluminando a catedral. 
Mosteiros de Goshavank e Haghartsin.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

Templo de Zvartnots (Ereván)

Hotéis  previstos ou similares 

Ereván Minotel Barsam Suites  4**** Centro


