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18.06. ПУТ. Полазак из Београда авионом за Јереван. За сада се не зна време 

поласка и доласка авиона. 

 

19.06.ЈЕРЕВАН. Дан је предвиђен за обилазак знаменитости и музеја у Јеревану. Јереван 
је главни  град Јерменије у којем живи преко милон становника.. Један од најстаријих градова на 
свету, основан је пре 2780 година. У пећинама на обалама кањона реке Раздан, у близини 
данашњег модерног Јеревана налазе се остаци насеља још из каменог доба. Рушевине града   
Еребуни чије име значи “победа” налазе се на југоистоку Јеревана, на Арин-Берд брду. Део града 
је обновљен поводом прославе 2750. годишњице оснивања града и претворен у“Еребуни музеј”. 
У музеју се налази 12.235 експоната из јерменске историје. 

Велики земљотрес из 1679 године завршио је разарање града који су вековима раније 

рушили Арапи, Монголи, Персијанци и отоманске војске. Јереван је обновљен розе-браон 
вулканским каменом туфом кога има широм земље. Планина Арарат се налази преко границе са 
Турском и симбол је јерменског народа. У Јеревану се налази Музеј историје и уметности у коме се 
налазе предмети још од VIII века пре нове ере. Такође музеј Метенадаран са 12000 текстова, многи 
лепо украшени, датирају чак из IX века. Јереван је град старих и нових споменика. Срце града је 
Трг Пепублике са зградом владе. На дивном узвишењу Цицернакаберд Јермени су изградили 
споменик посвећен Геноциду. 

 

 

 

20.06.ЈЕРЕВАН-западна тура Одлазимо прво до цркава Хрипсиме и Гајане /VII.век/ па 
до Првопрестолног сабора Ечмидзин (проглашен за светску баштину 2000) главни град од 180.-
340. године у  коме се налази најважнија катедрална црква, односно Патријаршија. Изграђена 
између 301-303 године, била је дуго времена и краљевска палата. 

Посета храму Звартноц / VII.век /, који је разрушен у великом земљотресу 939. године. 
Звартноц (проглашен за светску баштину 2000), је комплекс грађевина које су подигнуте у VII веку 
у близини Ечмиадзина а има изузетно велику архитектонску вредност. Главна црква је изграђена 
између 641-661 године да би  засенила Ечмиадзин по лепоти. Југозападно од цркве налази се 

 



дворац Нерсеса III, највећа грађевина у Јерменији VII века/. Главна цркава се налази у Ечмиаздину 
и представља главну, патријаршијску цркву Јерменске апостолске цркве. 

21.06.ЈЕРЕВАН-источна тура Посета храму Гарни /I.век/, јединственом храм грчког 
типа. Гарни тврђава и храм били су летња палата јерменских краљева. Порушена је али комплекс 
грађевина још увек показуј лепоту. А храм Гарни који је посвећен богу Сунца Митри 
/претпоставка/ постојао је све до 1. века.још доминира на платоу изнад долине ријеке Азат. Затим 
обилазак јединственог манастира Гегард, у пећини/XII-XIII век/ на стрмим стеновитим падинама, 
задивљујућег пејзажа, представља значајан споменик средњевековне јерменске архитектуре. У 
околини манастира налазе се пећине и “хачкари”, камени споменици а у долини реке на обе 
обале могу се видети  јединствени базалтни стубови 

 

22.06. АРАГАЦ Највиши врх Јерменије. Полазак у 5 часова изјутра из Јеревана, до језера 
Кари /3207м/. Одатле вршимо успон најпре на јужни врх /3879м/, и ако буду повољни временски 
услови настављамо даље. Силазимо на превој и онда успон на западни врх /4001м/. Враћамо 
се на језеро другом стазом где завршавамо туру. Успон траје 6 сати, а дужина туре је 10км. Ко не 
иде на успон може време провести у лаганој шетњи око језера са лепим погледом на Арарат или 
остати у Јеревану. У повратку ка  Јеревану обилазак тврђаве Амберд /рани средњи век/.  

 

  

23.06. Источна Јерменија ЈЕЗЕРО СЕВАН. Језеро Севан и манастир Севан налазе се на 

70км источно од главног града Јеревана.То је највеће језеро на Кавказу са.чистом  водом у коме има 
неколио врсти пастрмки, ишхан и гехаркуни су најчувеније. Дубина језера је 90 м, налази се данас 
на 1890м.н.в. А 1930 ниво језера је био спуштен за 30м јер је вода               тунелима одведена на југ у друге 
реке и тиме је површина језера била смањена за једну шестину, што је довело готово до еколошке 
катастрофе. Сада се ниво постепено пење ка првобитном нивоу. Од места Севан поред језера 
одлазак на југ до места Норадус где се налази највеће гробље са великим и разноврсним каменим 
крстовима /хачкарима/ у Јерменији. 

 

  



24.06.Северно од Јеревана. Успон на планину Ару, врх Араилер-2577м. Дужина туре 

је 13км, успон око 850м.  

 

25-26.06..ЈЕРМЕНИЈА-јужна тура Одлазак преко Араратске долине до манастира Хор 
Вирап, 5.век. Посвећен је Св.Григорију Просветитељу. Он се налази неколико стотина метара од 
државне границе између Јерменије и Турске, на обали реке Аракс у подножју величанственога 
Библијскога Арарата/5165м/. Даље продужујемо пут јужно од Јеревана ка лепом манстиру 
Нораванк (значи нови манастир /XIII-XIV век/.) у уској клисури реке Драицхаy. Клисура је 
позната по геолошком феномену: високим стенама цигла-црвене боје и одсецима који се 
налазе управо преко пута манастира. Био је важно културно средиште, познат по универзитету и 
библиотеци. Преко Воротанског превоја /2344м/ спуштамо се у Сисијан. Планински регион 
Зангезур је посебно занимљив и леп са много мегалитских и других споменика из преисторијског 
доба, Ови споменици у подручју Сисиана су можда најстарије фигуре од камена у људској 
историји. Обилазак древне камене опсерваторије    Карахунџ /Зорац-карер/ из 4 хиљаде година пре 
нове ере. Верује се да је ту била прва астролошка опсерваторија која је датирана у период 7500 
година пре Христа. 

Одлазак у село и манастир Татев /V век, обновљен у XIII веку/,у коме је у XII веку 
основана универзитетска библиотека, и са каменим споменицима из Х. века.-Манастир Татев је 
наша најјужнија дестинација у Јерменији, ка Ирану. Манастир се налази у планинском делу, јужно 
од места Сисиан, на стенама. Повратак преко Гориса у Јереван 

 

27.06. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ХОСРОВСКИ. Источно од Јеревана налази се познати 

кањон реке Азат изграђен углавном од базалтних стена, затим више старих тврђава, вопада и на 
површи изнад вулканских врхова. Овај дан ћемо провести у пешачкој тури по националном прку и 
проћи кроз Кањон реке Азат. Оријентациона дужина туре је око 15км. 

 

 

 

28.06.. Јереван. Још један дан за обилазак Јеревана пре повратка кући   

29.06. Превоз авионом, Јереван-Београд  



ТРОШКОВИ: У цену су урачунати следећи трошкови, на бази 15 уплата: 
-Цена повратне авионске карте Београд-Jереван-Београд са аеродромским 

таксама и пртљагом, 
-10 ноћења у Јерменији 
-трошкови превоза минибусом по Јерменији за све дане, (око 2500км). 

-трошкови преноћишта и исхране возача 
-трошкови организације и водича. 

За сада цена није тачно дефинисана јер се још не зна цена авионских 
карата али  оријентациони оквир трошкова по особи износи 800-900 ЕУР. 

Плаћање у 3 рате: 
1. рата. приликом пријаве уплата од 500Е, због резервације и куповине 
авионских карата. 
2. рата до 15. априла 150-200 Е (у зависности од коначне 
цене).  
3 .рата до 15. маја 150-200 Е (у зависности од коначне цене). 

-У случају мањег броја пријава цена ће бити коригована, на већи износ. 
-Напомена:У цену нису урачунати трошкови исхране,осигурање, улазнице 

за музеје, трошкови    жичара и индивидуални трошкови. 
Одлазак на планинарске акције није обавезан. За учеснике планинарских 

акција  бавезна је опрема за зимске услове, штапови,  квалитетне планинарске ципеле 
погодне за ходање по местимично нестабилном вулканском камењу. 

Организатор задржава право измене плана у случају непредвиђених околности. 
В.Ковачевић, +381642259941, pss.veroljub55@gmail.com 
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