
Տուր 

1 օր 

Ժամանում  
Նախաճաշ 
Շրջայց քաղաքում (Հրապարակ, Օպերա, Կասկադ) 

Ընթրիք՝ ազգային կերակրատեսակներով ռեստորանում 
 

Հանրապետության հրապարակ, քաղաքի վարչական կենտրոնի գլխավոր ճարտարապետական 

համակառույցը, տոնակատարությունների, շքերթների և ժողովրդական հավաքույթների վայր, 

տրանսպորտային կարևոր հանգույց։ Այն նախագծվել է ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի 

կողմից։ 
 

1926 թ. հունվարին Կենտգործկոմը որոշում է Երևանում կառուցել Ժողտուն` թատերական 

դահլիճով, քաղաքի պահանջներին համապատասխան տեղերի քանակով։ Նախագծի կատարումը 

և շինարարության ղեկավարությունը հանձնարարվում է Ալեքսանդր Թամանյանին: 

 

Կասկադ համալիր, ճարտարապետական-կոթողային համալիր Երևանում։ Համալիրում գտնվում 

են ցուցասրահներ, շատրվաններ, ծաղկանոցներ և հարթաքանդակներ։ 

2 օր 

Երևան֊ Պատմության թանգարան֊ Գառնի֊Գեղարդ֊Երևանի կոնյակի գործարան 
Ընթրիք՝ ազգային կերակրատեսակներով ռեստորանում 

Երևանի պատմության թանգարանը տեղակայված է քաղաքապետարանի շենքում։ Թանգարանն 

ընգրկում է 87 հազարից ավելի նմուշ։ 

Գառնու Հեթանոսական տաճարը կառուցել է Տրդատ Ա թագավորը  I դարում և նվիրված է եղել 

Արևի Աստված Միհրին։ 

Գեղարդը ժայռափոր ինքնատիպ եկեղեցական վանք է որը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ֊ի 

մշակութային ժառանգությաքն ցանկում։ 

Երևանի կոնյակի գործարան, Հայաստանի ալկոհոլային խմիչքների առաջատար ընկերություն։ 

 

3 օր  
Երևան֊Խոր Վիրապ֊Արենի֊ Նորավանք֊Երևան 
Նախաճաշ 
Ընթրիք ազգային կերակրատեսակներով ռեստորանում 

    

Խոր Վիրապ վանք հանրահայտ ուխտատեղիներից մեկը։ Ցանկության դեպքում կարող եք իջնել 

այն փոսը որտեղ օձերով և թունավոր միջատներով լցված շուրջ 14 տարի պահել են Գրիգոր 

Լուսավորչին։ 

Արենին սիրված վայրերից մեկն է իր գեղատեսիլ բնությամբ և կարմիր ժայռերով որտեղ ամեն 

տարի հոկտեմբերին անցկացվում է գինու փառատոն։ 



Նորավանքը կառուցել է Մոմիկը 13-րդ դարում։ Վանքը գտնվում է Արփա գետի վտակի կիրճում, 

իսկ կարմիր ժայռերը կարծես կախված լինեն վանքի վրա։ 

 

4 օր 
Երևան֊Սևան֊Դիլիջան֊Հաղարծին֊Գոշավանք֊Երևան 
Նախաճաշ 
Ընթրիք  ազգային կերակրատեսակներով ռեստորանում 

Սևանալիճը Հայկական լեռնաշխարհի քաղցրահամ լիճն է, Կովկասի ամենամեծ լիճն է։ 

Սևանավանքը վանական համալիր է լճի ափին, Սևան թերակղզում։ 

Դիլիջանը Հայաստանի առողջարանային հանգստավայր է Տավուշի մարզում։ Քաղաքը ունի 

լեռնային կլիմա և գտնվում է Աղստև գետի վրա։ 

Հաղարծին վանքը որը կառուցվել է 10-13-րդ դարերում՝ Բագրատունիների տոհմի 

հովանավորությամբ։  

12-13-րդ դարերում Գոշավանքը մշակութային, կրթական և կրոնական կենտրոնն էր։ 

 

5 or 

Ցեղասպանության թանգարան֊Էջմիածին֊Զվարտնոց֊ Օդանավակայան 
նախաճաշ 
Հրաժեշտի ընթրիք ազգային կերակրատեսակներով ռեստորանում 

Թանգարանի մշտական ցուցադրությունում ներկայացված են փաստաթղթեր, վավերագրական 

արժեք ունեցող լուսանկարներ, բազմատեսակ նյութեր, որոնք արտացոլում են միջազգային 

հասարակայնության վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության նկատմամբ։ 

 

Էջմիածին կամ Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին այժմ հայտնի է որպես Էջմիածին։ Էջմիածնի նախկին 

անունը Վաղարշապատ է։ Էջմիածինը գտնվում է Արմավիրի մարզում, որի ամենամեծ քաղաքն է: 

Էջմիածնի 5 եկեղեցիներն են՝ Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին, Սուրբ Հռիփսիմե, Սուրբ Գայանե, Սուրբ 

Շողակաթ և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին։ 

 

Զվարթնոցի տաճար, 7-րդ դարի հայ առաքելական տաճար, որը կառուցվել է Ներսես Շինարար 

կաթողիկոսի պատվերով՝ 643-652 թվականներին: 

Այժմ պահպանվել են միայն Զվարթնոցի տաճարի ավերակները, որոնք հայտնաբերվել են 

Հայաստանի Արմավիրի մարզում՝ Վաղարշապատ քաղաքի եզրին։ 

  

 


