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Σας ενημερώνουμε  ότι  έχουμε διοργανώσει ταξίδι – οδοιπορικό  στην ΑΡΜΕΝΙΑ και την 

ΓΕΩΡΓΙΑ, δύο άγνωστες χώρες του Καυκάσου . Μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς, μικρά χωριά και μεγαλουπόλεις συνθέτουν ένα εκπληκτικό μωσαϊκό των χωρών 

αυτών, στο οποίο προστίθενται και οι ξεχασμένοι Έλληνες της Αρμενίας. ΑΡΜΕΝΙΑ. Η κοινή 

ιστορία με τη δική μας, τα επιτεύγματα του Αρμενικού λαού, η πράσινη καρδία του Καυκάσου, 

με αρχαίες εκκλησίες, μοναστήρια, πόλεις - σπήλαια,  και η κοντινή απόσταση κάνουν την 

χώρα αυτή ιδανικό τόπο επίσκεψης. ΓΕΩΡΓΙΑ. Με μια πρωτεύουσα-στολίδι και μια ενδοχώρα 

με πλούσιο οινικό πολιτισμό, σε μια απίθανη μίξη παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, πανέμορφών  

εκκλησιών και εκπληκτικών ορεινών τοπίων, η Γεωργία είναι ένας προορισμός έκπληξη….. 

 Θα ξεκινήσουμε με την πρωτεύουσα της Αρμενίας το ΕΡΕΒΑΝ. Επισκεπτόμαστε το μοναδικό 

Μουσείο χειρογράφων ,ανεκτίμητης αξίας, το θρησκευτικό κέντρο της χώρας  ΕΤΣΜΙΑΝΤΖΙΝ. 

Θα απολαύσουμε τον ορεινό όγκο του ΑΡΑΡΑΤ από το ΧΟΡ ΒΙΡΑΠ, και θα γευτούμε το 

φημισμένο κόκκινο κρασί του ΑΡΕΝΙ.  

Θα δούμε τον ελληνιστικό ναό του ΓΚΑΡΝΙ, τον άγνωστο "ελληνικό θησαυρό" της Αρμενίας, 

το ελληνικό χωριό HANKAVAN, το λαξεμένο σε βράχο μοναστήρι ΓΚΕΓΚΧΑΡΝΤ, θα 

κατευθυνθούμε προς για την πανέμορφη λίμνη ΣΕΒΑΝ και θα απολαύσουμε  μια υπέροχη 

βαρκάδα στα γαλάζια της νερά. Θα συνεχίσουμε  προς το ΝΤΙΛΙΖΑΝ, την "Ελβετία της 

Αρμενίας", και θα δούμε τα γραφικά ξύλινα σπιτάκια. Θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της 

Γεωργίας, την ΤΙΦΛΙΔΑ. Θα δούμε τους «θησαυρούς της Κολχίδας». Επίσκεψη στην πόλη-

μουσείο ΜIΤΣΧΕΤΑ, τη γενέτειρα του Στάλιν ΓΚΟΡΙ και τη λαξεμένη πόλη 

ΟΥΠΛΙΣΤΙΚΕ ..  

 Με μόνο πέντε εργάσιμες μέρες έχετε μιά εκδρομή δέκα ημερών………..  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1
η
/2η μέρα 06-7/09 ΑΘΗΝΑ –  ΕΡΕΒΑΝ: 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 

06/9 στις 22.30 βράδυ,  και αναχώρηση με απ’ 

ευθείας  πτήση της AEGEAN. Aφιξη 07/09, 

ξημερώματα (04.30) στο Ερεβάν… εκεί που ο 

μύθος και ο πολιτισμός συναντούν την ιστορία, 

τις παραδόσεις, την ποικιλομορφία και τους 

φιλόξενους ανθρώπους. Μεταφορά  στο 

ξενοδοχείο μας, ένα από τα πιο κεντρικά και 

μοντέρνα ξενοδοχεία της πόλης στο παλιό 

ιστορικό κέντρο. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας, και 

ξεκούραση. Αργότερα, θα δοθεί πρόγευμα εντός του 

ξενοδοχείου.  

Ξεκούραστοι θα ξεκινήσουμε την πρώτη γνωριμία μας με 

το ΕΡΕΒΑΝ, την πόλη που την αποκαλούν ρόζ πολιτεία  

από το χρώμα της πέτρας που είναι κτισμένη. Οι Αρμένιοι 

την αποκαλούν επίσης Γερεβάν, δηλαδή "η ορατή", 

επειδή, σύμφωνα με το μύθο, ήταν η πρώτη τοποθεσία που 

είδε ο Νώε μετά τον Κατακλυσμό. Πόλη με αξιοσημείωτη 

ιστορική σπουδαιότητα, συνδεδεμένη με τις περιπέτειες 

του Αρμενικού λαού. Μια πόλη με μοντέρνα ατμόσφαιρα και πανάρχαια ιστορία, 

με δεκάδες θέατρα, αίθουσες συναυλιών, γκαλερί και κλαμπ με ζωντανή μουσική. 

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας σήμερα, θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το 

Μουσείο αρχαίων Χειρογράφων ΜΑΤΕΝΑΝΤΑΡΑΝ, που περιέχει 12.000 

Αρμένικα και 3.000 ξενόγλωσσα χειρόγραφα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας. 

Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μια τόσο μεγάλη συλλογή χειρογράφων. Χιλιάδες 

χειρόγραφα καλύπτουν κάθε τομέα της γνώσης. Θρησκευτικά βέβαια, αλλά και 

φιλοσοφικά, λογοτεχνικά, μαθηματικά και άλλα κείμενα μαρτυρούν την αγάπη του 

ανθρώπου για τη γνώση, αλλά και την αγάπη και την έγνοια των Αρμενίων να 

διαφυλάξουν μέσα από τους αιώνες όλο αυτό τον κόσμο του γραπτού λόγου. Στην 

είσοδο του καταπληκτικού αυτού μουσείου δεσπόζει το άγαλμα του ανθρώπου που 

τον 5
ο
 αι. μ.Χ. επινόησε το αρμενικό  αλφάβητο, του μοναχού Μεσρόπ Μαστότς, 

όνομα που έχει και μια από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες λεωφόρους του 

Γιερεβάν. Παράξενο αλφάβητο, 38 ψηφία που δεν μοιάζουν με καμιάς άλλης 

γλώσσας. Στο Τσιτσερνακαμπερντ (Χελιδονόκαστρο), θα επισκεφθούμε το Μουσείο 

Ιστορίας της χώρας και αργότερα  το ΜΝΗΜΕΙΟ της ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ, που είναι αφιερωμένο για τα θύματα της Γενοκτονίας των 

Αρμενίων από τους Τούρκους το 1915.  

Στην συνέχεια θα δούμε την Πλατεία Δημοκρατίας, το κτήριο της Όπερας και  

https://previews.123rf.com/images/photoaliona/photoaliona1703/photoaliona170300026/74054798-tsitsernakaberd-the-armenian-genocide-memorial-complex-is-armenia-official-memorial-dedicated-to-the.jpg
https://previews.123rf.com/images/rparys/rparys1804/rparys180400022/99178921-yerevan-armenia-21-september-2017-mother-armenia-statue-or-mayr-hayastan-monument-located-in-victory.jpg


Μπαλέτου, που φέρει το όνομα του μεγάλου συνθέτη Αλεξάντερ Σπεντιαριάν, το 

ΚΑΣΚΑΝΤΕ – Λίμνη των Κύκνων, τα σιντριβάνια που χορεύουν, την Κεντρική 

αγορά και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 

χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο  σε παραδοσιακό εστιατόριο με φολκλορική 

μουσική. Δια/ση. 

                                         

3η μέρα 08/09 ΕΡΕΒΑΝ – ΚΗΟR VIRAP – ΝORAVANK- ΕΡΕΒΑΝ   

Πρόγευμα και αναχώρηση για το ΧΟΡ 

ΒΙΡΑΠ, που βρίσκεται στους πρόποδες του 

όρους ΑΡΑΡΑΤ και είναι ως τις μέρες μας 

ιερός τόπος προσκυνήματος. Στο Χορ Βιράπ 

(Βαθύς Λάκκος) φυλακίστηκε ο Άγιος 

Γρηγόριος ο Λαμπαδιστής, ο ιδρυτής και 

πρώτος επίσκοπος της Αρμενικής εκκλησίας, 

το όνομα και το έργο του οποίου έχει συνδεθεί 

με τον εκχριστιανισμό του Αρμενικού λαού. Παρά τα 13 χρόνια εγκλεισμού του στο 

λάκκο, ο Γρηγόριος (Κρικόρ) όχι μόνο επέζησε, αλλά  θεράπευσε τον βασιλιά 

Τιριδάτη, με εντολή του οποίου είχε φυλακιστεί. Κατόπιν αυτού ο Τιριδάτης 

αποδέχθηκε τη νέα πίστη, βαφτίστηκε χριστιανός από τον Γρηγόριο, και το 301 με 

βασιλική διαταγή, ανακήρυξε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του αρμενικού 

κράτους. Αφού απολαύσουμε την εκπληκτική θέα των δίδυμων κορυφών του 

βιβλικού Αραράτ και του ποταμού Αράξη. Επόμενη στάση μας το χωριό ΑΡΕΝΙ , 

πολύ γνωστό για το κόκκινο κρασί που παράγει. Επίσκεψη για δοκιμή, στο τοπικό 

εργοστάσιο. Στο εντυπωσιακό NORAVANK  , θα είναι η τελευταία μας επίσκεψη 

σήμερα. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις παραδόσεις του τόπου και 

την θρησκευτική τους ζωή. Η γραφική τοπική αγορά τροφίμων “Gum” θα είναι η 

τελευταία μας εμπειρία σήμερα.  Επιστροφή στο Ερεβάν. Ξεκούραση , δείπνο σε 

εστιατόριο. Δια/ση.   

 

4η μέρα  09/09  ΕΡΕΒΑΝ – ECHMADZIN – SVARTOTS - EΡEΒΑΝ 

Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε δύο  πολύ σημαντικά 

παλιά μνημεία  που περιλαμβάνονται στα μνημεία που προστατεύονται από την 

UNESCO. 

Το Ζβάρτνοτς, όπου θα επισκεφθούμε τα ερείπια του καθεδρικού ναού 7ου αιώνα, 

και το ΕΤΣΜΙΑΤΖΙΝ, το θρησκευτικό κέντρο της χώρας και έδρα του Αρμενικού 

Πατριαρχείου, το ''Βατικανό'' της Αρμενίας. Η μικρή αυτή πόλη, που βρίσκεται 

περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από το Ερεβάν, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία όταν η 

Αρμενία ανακήρυξε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους, μετά από ένα 

όραμα του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή που είδε τον Ιησού Χριστό να κατεβαίνει 

από τον ουρανό και να δείχνει το σημείο όπου, το 301 θεμελιώθηκε η Αγία Έδρα, 

στη θέση ενός ειδωλολατρικού ναού. Το όνομα Ετσμιατζίν στα Αρμενικά σημαίνει 

"κάθοδος του Μονογενούς". Επιστρέφοντας στο Ερεβάν θα επισκεφθούμε το 

εργοστάσιο παραγωγής κονιάκ - το αρμενικό κονιάκ είναι γνωστό διεθνώς και ήταν 



το αγαπημένο ποτό του Ουίνστον Τσόρτσιλ.. και το κέντρο υφαντουργίας και 

κατασκευής των φημισμένων χαλιών της Αρμενίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 

βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Δια/ση 

  

 
 

5
η
 μέρα ΕΡΕΒΑΝ - ΓΚΑΡΝΙ- ΓΚΕΓΧΑΡΝΤ- ΗΑΝΚΑVΑΝ (Eλληνικο χωριο) - 

ΣΕΒΑΝ   

Μετά το πρόγευμα, 

αναχώρηση για το Garni, 

όπου βρίσκεται ο 

καλοδιατηρημένος και 

Ελληνικής αρχιτεκτονικής, 

Ναός του Ήλιου Breakfast. 

Aυτός ο παγανιστικός ναός , 

κτίστηκε τον 1
ο
 αιω. μ.χ και 

που είναι ο μόνος που διασώζεται στην Αρμενία. Αφιερωμένος στον θεό  Mihr, 

θεός της καθαρότητας. Το 1679 καταστράφηκε από σεισμούς και το 1975 ο ναός 

ανοικοδομήθηκε. Συνεχίζουμε για το θρυλικό μοναστήρι  Geghard, σμιλεμένο 

πάνω στο βράχο, που κτίστηκε για να στεγάσει κατά την παράδοση, την Ιερή Λόγχη 

πού ο  Ρωμαίος στρατιώτης Λογγίνος τρύπησε τον Χριστό. Το σημερινό μοναστήρι 

χρονολογείται τον 13
ο
 αιω. Οι μελωδίες και τα τραγούδια Αρμένικης χορωδίας θα 

μας ολοκληρώσουν την επίσκεψη μας. Ακολούθως θα έχουμε την ευκαιρία να 

επισκεφθούμε αγροτόσπιτο και να δούμε πως παρασκευάζουν το εθνικό ψωμί « 

lavash», που ψήνεται σε φούρνους μέσα στο χώ μα. Αυτή η τεχνική καταγράφεται 

στην λίστα της UNESCO και προστατεύεται. Εμείς θα σας το προσφέρουμε να το 

δοκιμάσετε με τοπικό τυρί . 

Στη διαδρομή μας θα έχουμε τη συγκλονιστική εμπειρία της επίσκεψης στο 

Ελληνικό χωριό Hankavan, όπου οι Έλληνες κάτοικοι του, ήρθαν εδώ σαν 

πρόσφυγες το 1826, κυνηγημένοι από τους Τούρκους. Θα δούμε την ελληνική 

εκκλησία και το νεκροταφείο με τους παλιούς ελληνικούς τάφους και θα έχουμε την 

χαρά να συναντήσουμε κάποιους απ΄αυτούς τους  «ξεχασμένους Έλληνες» (εφ’ 

όσον είναι δυνατόν).  

Αναχώρηση αργότερα για τη περιοχή Γκεγχαρκουνικ,  μέσα από μια  πανέμορφη 

διαδρομή προς τη λίμνη Σεβάν, με τα λαμπερά γαλάζια νερά,  τη μεγαλύτερη της 

Αρμενίας (έκταση 940 km
2
, μήκος 80 km και μέγιστο πλάτος 30 km).                     



Η Σεβάν βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και 

αποτελεί έναν διάσημο παραθεριστικό προορισμό. Επίσκεψη στο μοναστήρι 

Sevanavank που είναι κτισμένο στην λίμνη.  Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 

μια μικρή κρουαζιέρα και να απολαύσουμε εικόνες μαγικές  στο «γαλάζιο 

μαργαριτάρι» της Αρμενίας.  Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο κοντά στην λίμνη. Δείπνο 

και διαν/ση. 

 

 
 

 6η μέρα 11/09   ΣΕΒΑΝ - NORADUS HAGHPAT – SADAKHLO -TYΦΛΙΔΑ  

Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την περιοχή NORATUS. Η περιοχή αυτή είναι 

φημισμένη, γιατί εδώ βρίσκονται  τα πιο σημαντικά  Αρμενικά Χατσκάρ που 

αποτελούν φαινόμενο της παγκόσμιας τέχνης. Πρόκειται για ορθογώνιες 

παραλληλόγραμμες πέτρινες στήλες, πάνω στις οποίες είναι χαραγμένοι ή 

λαξεμένοι σταυροί με έντονα διακοσμητικά στοιχεία. Κάθε ένα έχει διαφορετική 

τεχνοτροπία και διακόσμηση. 

Τα Χατσκάρ έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί με διάφορες αφορμές, όπως για 

να υπενθυμίζουν ιστορικά γεγονότα ή νικηφόρες μάχες, για να μνημονεύσουν τους 

κατασκευαστές, ευεργέτες ή δωρητές ναών και άλλων μεγάλων έργων, για να 

τιμήσουν τους ήρωες που θυσιάστηκαν σε διάφορους αγώνες και για πολλούς 

άλλους λόγους. Θα καταλήξουμε στη μικρή Ελβετία της Αρμενίας το ΝΤΙΛΙΓΙΑΝ. 

Ένα διάσημο θέρετρο μέσα σε μία καταπράσινη κοιλάδα, με τα μικρά ξύλινα 

σπιτάκια και τους γραφικούς δρόμους.  

Συνεχίζουμε για το Σαντάκχλο, στα σύνορα με την  ΓΕΩΡΓΙΑ Αλλαγή οδηγού και  

ξεναγού, και αναχώρηση για την  Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας. 

Τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

7
η
 μέρα 12/09 ΤΥΦΛΙΔΑ - Ξενάγηση 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με την παλιά πόλη της 

Τυφλίδας, που αναπνέει στο σαλόνι του παρελθόντος..  

Ο Πούσκιν περιέγραψε την Τιφλίδα ως τον «υπέροχο τόπο». Η όμορφη 

πρωτεύουσα της Γεωργίας, από τον 5º κιόλας αιώνα, μέσα από τη μακριά και 

γεμάτη πληγές ιστορία της, συνεχίζει και παλεύει να αναδυθεί από τις στάχτες της. 

Η πόλη πέρασε από το σκοτάδι στις μεγάλες δόξες και ξανά πίσω στο σκοτάδι. Η 



Τυφλίδα παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αισθητική , αφού έχει επηρεαστεί 

από τους Πέρσες, τους Οθωμανούς , τους Βυζαντινούς και τους Ρώσσους. Το  

παλιό της κομμάτι ξεχωρίζει με τα πρωτότυπα καθώς και παραδοσιακά σπίτια του, 

που ξεχωρίζουν με τα ξύλινα μπαλκόνια τους. Κατά μήκος του ποταμού Mtkvari 

μας περιμένουν όμορφη αρχιτεκτονική, γραφικές αυλές και σκονισμένα 

βιβλιοπωλεία , θέατρα και μουσεία. Όλα πλαισιωμένα από τη μεγάλη αγάπη των 

ντόπιων.  

 
Ενώ η πλειοψηφία της πόλης και συνάμα της χώρας ανήκουν στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Γεωργίας, βρίσκει στο κέντρο της κανείς, τζαμιά, καθολικές και 

αρμένικες εκκλησίες καθώς και συναγωγές. Αυτό το γεγονός μαρτυρεί τον 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της Τιφλίδας καθώς και την ανεκτικότητα των ντόπιων 

απέναντι στις διάφορες θρησκείες. 

Απρόσμενα κομψή και ρομαντική, γεμάτη κρυφές χάρες και δίχως περιττά 

στολίδια, θα μας καθηλώσει με την απλότητά της και θα κερδίσει αμέσως μια θέση 

στην καρδιά μας. Παλιές γειτονιές με ξύλινα κουρασμένα σπίτια, άνετοι δρόμοι με 

πυκνοφυτεμένες δεντροστοιχίες και πάρκα, μεσαιωνικές εκκλησίες κτισμένες με 

πέτρα,  κάστρα,  παρόχθια καφέ, και  μοντέρνες γέφυρες με καφέ και μπάρ….. 

Θα ξεκινήσουμε  την ξενάγηση μας, από την εκκλησία Μετέχι και το έφιππο 

άγαλμα του βασιλιά Βαχτάνγκ Γκοργκασάλι δίπλα της. Καταλαμβάνουν μία 

στρατηγική θέση πάνω από τον βράχο και δίπλα από την ομώνυμη γέφυρα. Ο ίδιος 

βασιλιάς είχε κτίσει το παλάτι του εκεί και την ομώνυμη εκκλησία, όταν έκανε τη 

Τιφλίδα πρωτεύουσα του, τον 5
ο
 αιώνα. Επόμενη στάση τα ιαματικά λουτρά, που 

προσελκύουν εκτός από τους ξένους επισκέπτες, πολλούς ντόπιους. Το κάστρο 

ΝΑΡΙΚΑΛΑ από τον 4
ο
 αιώνα μ.χ. Αυτό το φρούριο δεσπόζει στην πόλη της 

Τιφλίδας και κτισμένο σε  μία στρατηγική θέση, στην ακρόπολη. Προσφέρει  μία 

εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης. Στην είσοδο του κάστρου θα συνατήσουμε το 

άγαλμα της «Μητέρας Γεωργίας», 20μ ύψος. Το άγαλμα  κρατάει ένα σπαθί από το 

ένα χέρι (για να διώχνει τους εχθρούς) και ένα ποτήρι κρασί από το άλλο (για να 

καλωσορίζει τους φίλους). 

Η Βασιλική του 6
ου

 αιώνα Anchiakhati είναι δείγμα παλιάς μεσαιωνικής 

Γεωργιανής αρχιτεκτονικής, αλλά και ο Καθεδρικός ναός Σιόνι, γνωστός για το 

Σταυρό της Αγίας Νίνο και τον Ηλιο του Χριστού. Θα καταλήξουμε  στην όμορφη  

πλατεία Meida. Απόγευμα ελεύθερο στην πόλη. Δείπνο  σε τοπικό εστιατόριο  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tbilisi,_Georgia_%E2%80%94_View_of_Tbilisi.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tavisupleba_square._Monument_of_St._George.jpg


8
η
 μέρα 13/09. ΤΙΦΛΙΔΑ-  Ξενάγηση 

Μετά το πρόγευμα, θα συνεχίσουμε την 

γνωριμία μας με την ΤΙΦΛΙΔΑ. Θα 

επισκεφθούμε τον καθεδρικό Ναό της 

Αγίας Τριάδος, γνωστό σαν ΣΑΜΕΝΤΑ, 

που περιλαμβάνεται στην λίστα  των 

μεγαλύτερων  Ορθόδοξων ναών  στον 

κόσμο , και είναι το νέο στολίδι της πόλης. 

Επίσκεψη στη συνέχεια στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό  Μουσείο  και Μουσείο 

Ιστορίας της Γεωργίας όπου μεταξύ άλλων, 

θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους 

ανεκτίμητους ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΟΛΧΙΔΑΣ.  

Η Κολχίδα  ήταν αρχαίο βασίλειο της 

Γεωργίας στη Δυτική Γεωργία, το οποίο 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην  διαμόρφωση 

του Γεωργιανού έθνους. Κατά την αρχαία 

γεωγραφία, ήταν ένα βασίλειο και περιοχή 

στην σημερινή Γεωργία, στα παράλια του 

Ευξείνου Πόντου. Το αρχαίο βασίλειο της 

Κολχίδας είχε συνεχείς εμπορικές επαφές 

με τον ελληνικό κόσμο και υπήρξε κοιτίδα 

πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή της 

Γεωργίας και της Υπερκαυκασίας. Κατά 

την ελληνική μυθολογία, μυθικός βασιλιάς 

της Κολχίδας ήταν ο Αιήτης, ο οποίος είχε 

υπό την κατοχή του το Χρυσόμαλλο δέρας. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ιάσονας με 

τους Αργοναύτες έφτασε στην περιοχή, 

όπου αφού το απέσπασε πήρε μαζί του και 

την κόρη του Αιήτη, Μήδεια. Η Κολχίδα έχει προταθεί και ως πατρίδα των 

Αμαζόνων. Κατά τη μεσαιωνική περίοδο, το βασίλειο της Κολχίδας συνενώθηκε με 

Γεωργιανά βασίλεια της ενδοχώρας, αποτελώντας τον πυρήνα του μετέπειτα 

βασιλείου της Γεωργίας. 

Απόγευμα ελεύθερο στην παλιά πόλη, που θα μας εντυπωσιάσει και θα μας 

ξαφνιάσει ευχάριστα . 

Εδώ κυριαρχεί η παλιά αρχιτεκτονική, τα όμορφα ξύλινα μπαλκόνια και πολλά άρτ 

νουβό κτήρια Μικρά μαγαζάκια με σουβενίρ και τοπικά αναμνηστικά, καφέ και 

μπαράκια που θα μας προσφέρουν ευχάριστες ώρες. Δείπνο, Δια/ση. 

                                        

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://molon.de/galleries/Georgia/Tbilisi/all/img.php?pic=27
https://molon.de/galleries/Georgia/Tbilisi/all/img.php?pic=39


9
η
 μέρα 14/09 ΤΙΦΛΙΔΑ -ΜΤSΚΗΕΤΑ- GORI – UPLISTSIKHE - ΤΙΦΛΙΔΑ 

Μετά το πρόγευμα , αναχώρηση για την αρχαιότερη πόλη της χώρας την 

ΜΤΣΚΕΤΑ. Απέχει μόλις 20χλμ βόρεια της Τιφλίδας και θεωρείται το 

σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της χώρας και σταυροδρόμι πολλών 

εμπορικών οδών. Σήμερα ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς  της Ουνέσκο, 

αποτελεί ένα ζωντανό μουσείο με πολλά αρχιτεκτονικά και ιστορικά μνημεία.  Το 

Jvari είναι σίγουρα ένα αριστούργημα κλασσικού  πέτρινου ναού με κόγχη, ενώ ο 

ναός Svetitskhoveli (πυλώνας ζωής), θεωρείται επίσης σημαντικός, λόγω της 

φύλαξης των Ιερών Ιματίων του Χριστού.  

Στη συνέχεια , θα έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε στο ΓΚΟΡΙ, γενέτειρα 

του Στάλιν. Επίσκεψη στο πατρικό του σπίτι και το μουσείο. Επόμενη στάση το 

«Φρούριο του Θεού» ΟΥΠΛΙΣΤΙΧΕ,  ο βράχος - πόλη με ιστορία από τη 

Ελληνιστική περίοδο. Θα τη συναντήσουμε  αριστερά στις όχθες του ποταμού 

Μτκβάρι, και σίγουρα θα  κεντρίσει το ενδιαφέρον μας η  συνύπαρξη παγανιστικής 

και χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στη Τιφλίδα και χρόνος ελεύθερος. 

Αποχαιρετιστήριο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με μουσική και φολκλορικούς 

χορούς. Δια/ση.   

 

10η ημερα 15/09 ΤΥΦΛΙΔΑ  – ΑΘΗΝΑ : 

Μεταφορά  πολύ νωρίς το πρωϊ στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας  πτήση με την 

AEGEAN  για την Αθήνα. Άφιξη 08:30, τέλος εκδρομής. 

 

 

 

ΤIMH  κατ΄άτομο σε δίκλινο :                             €  1.150    +  

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων :    €     675 

Ελλάδας-Αρμενίας-Γεωργίας  Σύνολο:               €  1.825                       

 

Διαφορά για χρήση μονοκλίνου:   +                   €     450     

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 

Στην κυρία Ελπίδα Αριστείδου τηλ. 210 32 90 100  - 210 90 16 069 & 

6972823334  

Έως  ότου  υπάρχουν θέσεις  οι οποίες είναι περιορισμένες. (θα είναι μόνον μία 

ομάδα). 

 

 

 



ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  
 

 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με την αεροπορική εταιρεία 

AEGEAN κατ’ ευθείαν πτήσεις.   
 Επιλεγμένα πολύ κεντρικά ξενοδοχεία. 

       “OPERA SUITES” 4*sup στο Ερεβάν, “operasuitehotel.com”, (4 Ν),  

       “HASNAQAR “ 3 /4*,  “harsnaqarhotel.am”στην λίμνη Σεβάν (1Ν)  

       “MARRIOTT” 5*στην Τυφλίδα  “tbilisimarriott.com”, ( 4Ν). 

 Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά (10 προγεύματα) 

 Δείπνο καθημερινά σε επιλεγμένα εξαιρετικά παραδοσιακά εστιατόρια με 

τοπικές γεύσεις (9δείπνα).   

     Βόλτα με πλοιάριο  στην Λίμνη Σεβάν. 

     Εισιτήρια εισόδων στους επισκεπτόμενους χώρους και αξιοθέατα του 

προγράμματος  

 Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για τις μετακινήσεις από/προς τα 

αεροδρόμια του εξωτερικού και για όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις του 

προγράμματος  

 Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα  

 Τοπικοί επαγγελματίες ξεναγοί (στην Αρμενία έχουμε Ελληνόφωνη ξεναγό) 

 Έμπειρος Αρχηγός/συνοδός από την Ελλάδα 

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης για συμμετέχοντες έως 75 

ετών 

 Πληροφοριακά έντυπα 

 Φ.Π.Α 

ΔEN ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 

 Φόροι αεροδρομίων Ελλάδας, Γεωργίας και Αρμενίας 

 Επίναυλοι καυσίμων 

 Αχθοφορικά & κάθε είδους φιλοδωρήματα 

 Ποτά - αναψυκτικά .   

 Τοπικοί φόροι  € 70  περίπου, (πληρώνονται τοπικά 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Προκαταβολή  με την δήλωση , €300 κατ’ άτομο . Η συμμετοχή 

είναι  έγκυρη μόνο με την κατάθεση της προκαταβολής (υπάρχουν συμβόλαια με 

ξενοδοχεία και την αεροπορική, πολύ αυστηρά και δεσμευτικά). ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ.  

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ    : το υπόλοιπο, έως τις 20/8 , με κατάθεση μετρητών ή με 

πιστωτική κάρτα  μέχρι και 10 άτοκες δόσεις. Οι άτοκες δόσεις δεν ισχύουν με: 

την AMERICΑN EXPRESS 



H  DINERS, έχει μέχρι 2 δόσεις. (Για εξόφληση με δόσεις απαιτείται 

εξουσιοδότηση προς το γραφείο και στοιχεία της κάρτας. Παρακαλούμε ζητήστε να 

ενημερωθείτε) . 
 

Κατάθεση στους λογαριασμούς του ταξιδιωτικού οργανισμού 

ΜΑΝΕSSIS  TRAVEL:  

ALPHABANK: 120 00 200201 1854                                                                  

iban: GR 640 1401 200 12000 200 2011854 

 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 104/471469-51                                                                 

iban: GR 420 11010 400000 1044 7146 951 

  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  508 20 76504 622                                                                          

iban: GR  060172 082 00050 8207650462  
  
Όλα εμφανίζουν την επωνυμία MANESSIS TRAVEL  
 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν 

προβείτε στην όποια συναλλαγή  με το MANESSIS TRAVEL.****Μετά την 

κατάθεσή σας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η τηλεφωνική ενημέρωση της κυρίας Ελπίδας 

Αριστείδου, για να καταχωρηθεί το ποσό κατάθεσης και να επικυρωθεί η κράτηση 

σας .  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟ  ΟΝΟΜΑ 

 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ, ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ . 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 
1. Οι ανωτέρω τιμές έχουν υπολογισθεί  σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των ανωτέρω 

υπηρεσιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κοστολόγησης της συγκεκριμένης 

εκδρομής.  

 (20/2/2019). Υπόκεινται δε σε αλλαγή, σε περίπτωση μείωσης των συμμετεχόντων, 

συναλλαγματικής διαφοράς, τοπικών φόρων, αύξησης φόρων αεροδρομίων, αύξησης 

ναύλου, επιβάρυνσης καυσίμων, ασφάλειας, αύξησης εισόδων επισκεπτομένων χώρων 

και για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Οι παραπάνω λόγοι δεν αποτελούν αιτία για 

ακύρωση της εκδρομής χωρίς τις σχετικές επιβαρύνσεις.  
 

2. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού. Προς 

αποφυγήν προβλημάτων σας συνιστούμε να μην επιλέγονται από τρείς ενήλικες.  
 

3. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει, ούτε έχει υποχρέωση να βρίσκει το δεύτερο άτομο στα 

δίκλινα δωμάτια , σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δική του παρέα. Αν το 2ο άτομο 



στο δίκλινο ακυρώσει την συμμετοχή του, τότε ο πελάτης που θα ταξιδεύσει, πληρώνει 

αναγκαστικά την διαφορά του μονοκλίνου δωματίου.  
 

4. Το γραφείο δεν ευθύνεται για ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των 

διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, τρένων, λεωφορείων κλπ), ούτε είναι 

δυνατόν να προβλέψει ή να ελέγξει οτιδήποτε από τα ανωτέρω, τα οποία μπορεί να 

επιφέρουν κάποιες τροποποιήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα.   
 

5. Για την μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση , η επίσκεψη που περιλαμβάνεται 

στο ανωτέρω πρόγραμμα, δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων, διότι το γραφείο 

προκαταβάλει την αξία όλων των υπηρεσιών, και δεσμεύεται με συμβόλαια. 

6. Για το ταξίδι, είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την 

εταιρεία GENERALI HELLAS, που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, 

ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση 

αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών 

συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα οποία δεν έχουν 

υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα πιο πάνω, η 

ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει ΜΟΝΟ με την προσκόμιση πρωτότυπων 

αποδείξεων.  

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ.  

 

•Έως 45 μέρες πριν από την αναχώρηση, παρακρατείται το σύνολο των προκαταβολών  
 

•30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη 

εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού  

Οι ακυρώσεις εκ μέρους του ταξιδιώτη γίνονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ προς το γραφείο 

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται από το γραφείο με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο , εφ’ 

όσον οι δεσμεύσεις προς την αεροπορική εταιρία και προς τα ξενοδοχεία το επιτρέπουν. 

Σε περίπτωση που κάποιος κωλύεται να ταξιδεύσει (και έχει ήδη δώσει προκαταβολή), η 

θέση του μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο άτομο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εκδοθεί 

τα εισιτήρια ταξιδίου και η αεροπορική εταιρεία δεχθεί την αλλαγή ονόματος. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.Η 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ 

 

 

 

  Σε συνεργασία με τον  Ταξιδιωτικό Οργανισμό    

 

 

 



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΥΘΙΚΗ 

ΚΙΝΑ 
 

ΥΔΑΤΙΝΕΣ  ΠΟΛΕΙΣ    

ΠΕΚΙΝΟ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ – ΣΙΝΙΚΟ  ΤΕΙΧΟΣ 

ΤΡΑΙΝΟ  ΒΟΛΙΔΑ – ΞΙΑΝ  ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ  

ΞΙΤΑΝΓΚ -ΣΟΥΤΣΟΟΥ - ΣΑΓΚΑΗ – ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
 

ΜΑΪΟΣ 2020 

 

 
 

 

https://pixabay.com/photos/hong-kong-skyline-china-night-city-376777/

