
ARMENIË 
De oudste christelijke natie ter wereld
9-daagse vlieg- en busreis 
27 juni t/m 5 juli 2020

Het vroege christendom heeft de Armeense cultuur 
gevormd en tot bloei laten komen. Al in de vroege 
Middeleeuwen ontstond er een rijk kloosterleven: 
kunstenaars, astronomen en theologen vonden er 
inspiratie en voedden zich met de rijke kennis die
aanwezig was in de bibliotheken van de kloosters. 
Tegelijk zult u zich ook overweldigd voelen door het 
prachtige landschap: 90% van het land ligt op 1000 meter 
hoogte! Met op de toppen van de bergen de kloosters en 
kerken. De mysterieuze berg Ararat met aan de voet 
van de berg het prachtige klooster Khor Virap is één van 
de meest bezochte bezienswaardigheden van het land. 
De berg is vooral bekend omdat de Ark van Noach 
erop zou zijn geland na het zakken van de zondvloed. 

REISFEITEN
Reiscode: R66-1/V    
Bestemming: Armenië
Reisdata: 27 juni t/m 5 juli 2020 
Reisduur: 9 dagen
Reissom: € 1289,-    
Toeslag 1 persoonskamer: € 160,-
Deelnemers min: 15 personen
• Hotel Ani Plaza in Jerevan
• Goris Hotel in Goris
• Hotel Harsnaqar in Sevan

INBEGREPEN Vliegreis Brussel/Zaventem – Jerevan 
met tussenstop in Kiev vv. incl. alle toeslagen. 
Overnachting in 2-persoonskamers voorzien van bad 
of douche en toilet. Verzorging op basis van volpension. 
Lokaal vervoer, alle excursies, entreegelden en 
Duits sprekende gids. S&S-reisleiding en informatie-
bijeenkomst. 
NIET INBEGREPEN Luchthaven transfer Brussel. 
Drank. Fooiengeld. Bijdrage garantiefonds GGTO en 
Calamiteitenfonds (€ 17,50 per boeking). Verzekeringen 
(reisverzekering met werelddekking en medische kosten) 
en vaccinaties. Uitgaven van persoonlijke aard. BELEVEN

Dag 1. Heenreis naar Jerevan
In de hele vroege ochtend komen we met het gezamenlijk 
vervoer (optioneel) aan op de luchthaven Brussel/Zaventem 
voor de vlucht naar Jerevan, met tussenstop in Kiev. Nadat 
ons vliegtuig geland is op de internationale luchthaven 
Zvartnots volgt de transfer naar ons hotel Ani Plaza in 
de hoofdstad Jerevan. Dinerbuffet in het hotel.

Dag 2. Jerevan - stadstour en het historisch museum
Na het ontbijt begint onze tour door deze oude stad, die 
dateert van 750 v. Chr. We beginnen onze wandeling bij 
het Plein van de Republiek en zien vervolgens de Opera, 
het door parken omzoomde Plein van de Vrijheid en 
eindigen bij het Zwanenmeer. Na de lunch gaan we 
naar het Cascade Complex: een open lucht museum 
van moderne kunst waar we vanuit het Park van de 
Overwinning een prachtig panorama over het centrum 
hebben. We besluiten de middag in het Armeens Historisch 
Museum. We dineren in een restaurant in de stad.

ga mee
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Dag 3. Jerevan - Amberd - Alfabetpark - Saghmossavank
Na het ontbijt rijden we de bergen in naar de burcht 
Amberd. Prachtig gelegen met de berg Aragats op de ach-
tergrond. Vervolgens rijden we naar het Armeens Alfabet 
Park. Het Armeens is een ingewikkelde en unieke taal met 
een eigen schrift, ontwikkeld door de Armeense geleerde 
en religieuze Mesrop Masjtots. In het park wordt elke letter 
van het Armeens alfabet in steen uitgebeeld. 
We lunchen vandaag in het plaatsje Ashtarak waar we 
typische Armeense gerechten zullen proeven. De laatste 
stop voor vandaag is een fotostop bij de Saghmossavank 
kloof, die door de rivier de Kasagh uitgeslepen is. Ook 
vanavond dineren we weer in een restaurant in de stad.

Dag 4. Op weg naar Goris in het zuidoosten
Het belooft een interessante reisdag te worden. We 
reizen naar het agrarische hart van het land dat al sinds 
de bronstijd bewoond is. Bij recente opgravingen is zelfs 
een complete wijnmakerij ontdekt. Onderweg stoppen 
we bij het Khor Virap Klooster dat zijn belang dankt 
aan de eerste Armeense Christenen. Het klooster is 
schitterend gelegen tegen de besneeuwde hellingen 
van de berg Ararat, het nationaal symbool van Armenië. 
Na de lunch bezoeken we het Tushpa wijngoed voor 
een proeverij om vervolgens door te rijden naar het 
Noravank Klooster. Dit klooster is sinds de 12e eeuw 
een groot religieus en cultureel centrum. Het klooster 
lijkt schijnbaar onbereikbaar gelegen tussen 
indrukwekkende rode kliffen en indrukwekkende bergen. 
We dineren en overnachten in Goris Hotel in Goris.

Dag 5. Rondom Goris
We maken een excursie naar de grotwoningen van 
Khndzoresk, die door mensenhanden zijn uitgehakt. Om 
er te komen steken we een echte Tibetaanse hangbrug 
over. Na de lunch bezoeken we het kloostercomplex van 
Tatev, een architectonisch meesterwerk uit de 10e eeuw. 
De enige manier om hier te komen is met de langste 
kabelbaan ter wereld de ‘Wings of Tatev’ genoemd. 
We  dineren en overnachten in Goris Hotel in Goris.

Dag 6. Op weg naar het Sevan meer
De route naar het Sevan meer gaat over de Selim Pas. 
Onderweg stoppen we bij de Selim karavaanserai, 
gebouwd in 1332 door Prins Chesar Orbelian, als 
belangrijke handelsplaats langs de beroemde zijderoute. 
Ook brengen we een bezoek aan het plaatsje Noratous, 
gelegen aan het meer. De plaatselijk begraafplaats heeft 
een grote verzameling kruisstenen uit de 7e-10e eeuw. 
Na de lunch bereiken we het Sevan meer, het op één na 
grootste alpine meer ter wereld. Het uitzicht over het meer is 
prachtig. We dineren en overnachten in hotel Harsnaqar in Sevan.

Dag 7. Terug naar Jerevan
In het plaatsje Garni bezoeken we vanochtend een pittore-
ske tempel uit de Griekse periode, gebouwd in de 1e eeuw 
na Christus. Iets buiten Garni bezoeken we een iets jonger 
monument dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat: het 
middeleeuwse Geghard klooster. Gebouwd tegen en deels 
in de rotsen van de door de rivier de Azat uitgeslepen kloof. 
Het klooster bezat eeuwen lang een belangrijke relikwie, 
namelijk het speer dat Jezus verwondde na zijn kruisdood 
en wordt daarom ook het Klooster van het Speer genoemd. 
Het speer zou door de apostel Taddëus naar Armenië 
gebracht zijn. Tegenwoordig wordt de relikwie bewaard in 
het museum bij de kathedraal in Echmiadzin. Tijdens 
de lunch proeven we Lavash, een typisch Armeens brood. 
Het brood wordt gebakken in een ondergrondse oven. 
Na de lunch rijden we door naar Jerevan. We overnachten 
weer in hotel Ani Plaza. Het diner is in een restaurant in 
de stad.

Dag 8. Rondom Jerevan
We beginnen vandaag bij het Instituut voor Oude 
Manuscripten waar we kennis maken met het oude 
Armeense schrift. Ook bezoeken we het genocide museum 
in het Herdenkingspark ter herinnering aan een zwarte 
periode in de Armeense geschiedenis waarin het 
Ottomaanse rijk probeerde de Armenen te vernietigen. 
In Echmiadzin zien we de kathedraal (die helaas gesloten is 
vanwege restauratie) die gezien wordt als een van de eerste 
Christelijke kerken ter wereld en nu het centrum vormt 
van de Armeens apostolische kerk. De naam Echmiadzin 
betekent ‘de enige verwekte neergedaalde’ naar een legende 
die zegt dat Christus uit de hemel neerdaalde om de plek 
aan te wijzen om de kerk te bouwen. De lunch gebruiken 
we in de plaatselijk school der kunsten waar we plaatselijke 
en huisgemaakte gerechten proeven. Na de lunch keren 
we terug naar Jerevan. Het diner is in een restaurant in de stad.

Dag 9. Terugreis
In de hele vroege ochtend volgt de transfer naar de 
luchthaven van Jerevan voor de terugvlucht naar Brussel/
Zaventem. Vanwege het vroege tijdstip is het niet mogelijk 
te ontbijten in het hotel. Voor vertrek zal er wel koffie 
en thee klaar staan en we krijgen een ontbijt pakket mee. 
Na aankomst op de luchthaven Brussel-Zaventem staat 
het gezamenlijke vervoer (optioneel) gereed voor de rit 
naar Voerendaal, waarna een bijzondere reis naar een 
bijzondere bestemming tot een eind komt.
                                                                                                   


