
ARMÊNIA 77POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

DATAS DE SAÍDA (De 8 Janeiro a 31 Outubro 2019) 

- Saídas DIÁRIAS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
- Ierevão: Ibis Yerevan 3*S / Hotel Imperial 4* 

Double Tree by Hilton 4*S 
Golden Tulip 5* / Radisson Blu 5* 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Rogamos consultar o seu consulado sobre o processamento do 
visto para entrar no país. 
- Possibilidade de acrescentar noites extras no início e no final do tour. 
- Na Armênia está totalmente proibido tirar ou introduzir a 
moeda nacional do país. Só se pode pagar com a moeda 
nacional, o “Dram”, 1 USD = 484,17 Dram.

Cód. 08118NR

Combinado Armênia e Geórgia 
10D/9n desde 1.599 USD

1º Ierevão 
2º Ierevão/Zvartnic/Ierevão 
3º Ierevão/Seván/Noratus/Dilijan/Ierevão 
4º Ierevão/Khor Virap/Noravank/Ierevão 
5º Ierevão/Gheghard/Garní/Ierevão 

6º Haghpat/Sanahín/Sadakhlo/Tbilisi 
7º Tbilisi 
8º Tbilisi/Uplistsikhe/Bori/Mtskheta/Tbilisi 
9º Tbilisi/Alaverdi/Gremi/Velistsikhe/Tbilisi 
10º Tbilisi

Em quarto duplo (Cat. 4* Primeira) desde ............................................................. 1.599 

Supl. quarto indiv. (Cat. 4* Primeira) desde .............................................................. 435 

Consultar preços em Categoria 4* Primeira Sup. e outros detalhes.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
Saídas DIÁRIAS de 8 Janeiro a 31 Outubro 2019

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 810 USD
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Este Programa Inclui: 
- 6 noites de alojamento no hotel escolhido em base quarto 
duplo standard em regime de pensão completa.  
- 6 cafés da manhã + 5 almoços. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência. 
- Transporte segundo o programa de carro, minibus ou ônibus 
de luxo com A/C com guia de língua espanhola. 
- Entradas a todos os lugares importantes e museus. 
- Concerto de Duduk. 
- Viagem em carros 4X4 pelo desfiladeiro de Garni. 
- Visita da fábrica de Brandy (ARARAT) e degustação de diferen-
tes tipos de cognac. 
- Água mineral no carro cada dia/por pessoa (grátis) 
- Mapa da Armênia e da cidade à chegada. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo, visto, gorjetas, bebidas alcoólicas nas refeições, 
maleiros e/ou qualquer outro serviço não indicado especifica-
mente no itinerário indicado. 
- Visto (aprox. 10 USD)

MOSTEIRO DE ECHMIADZIN

HOTÉIS 
4*/4*S/5*

Incluindo: 6 CAFÉS DA MANHÃ  
+  5 ALMOÇOS + 

VISTA DO MONTE ARARAT E 
TUDOS OS SERVIÇOS  

COM GUIA EM ESPANHOL

ITINERÁRIO VERSÃO SÁBADOS 

século VII e com preciosas vistas ao 
monte Ararat. Almoço em um centro 
educativo e cultural onde o grupo 
podrá admirar exposições de inturas, 
ver o precosso do tecido da tapetes 
armênios, etc. Regresso a Ierevão e 
visita do Museu Nacional de Histó-
ria da Armênia onde poderemos ver 
o sapato de mais de 5.500 anos 
encontrado nas grotas de Arení. 
Nossa seguinte parada será no pito-
resco mercado de Vernissage, lugar 
perfeito para apreciar o sabor da 
capital. Tempo livre para passear e 
fazer compras. Alojamento. 

Dia 6º Ierevão/Sevan/Dilijan/ 
Haghartsin/Ierevão 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço. 

Saída para o Lago Sevan - o segun-
do lago alpino maior do mundo 
situado a 2000 metros acima do nível 
do mar. Visita do seu mosteiro do 
século IX com umas belas vistas do 
lago. Almoço em restaurante local. 
Continuaremos com a visita da cida-
de, “Balneário de Dilijan” (conheci-
da como a pequena Suíça). Visita do 
centro histórico da cidade. Posterior-
mente realizaremos a visita do mos-
teiro Haghartsin (dos séculos X / XIII) 
centro religioso e educativo da Idade 
Média. Regresso a Ierevão e aloja-
mento. 

Dia 7º Ierevão 
• Sexta-feira • Café da manhã 

Na hora indicada traslado ao aero-
porto. Fim dos serviços. 

Dia 1º Ierevão 
• Sábado  
Chegada ao aeroporto internacional 
de Zvartnots. Traslado ao hotel.  Alo-
jamento. 

Dia 2º Ierevão 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Começaremos nossa visita da cidade 
com uma visita panorâmica incluin-
do os principais lugares de interesse:  
o Monumento Cascade, Praça da 
República, rua Abovyan, etc. Visita 
de Matenadaran - um instituto cien-
tífico e Museu de manuscritos anti-
gos. Logo visita do Monumento 
Cascade, centro de arte Gafesjian 
Arts Center (se dedica a levar o mel-
hor da arte contemporânea de todo 
o mundo para a Armênia e apresen-
tar o melhor da cultura da armênia 
no mundo). Pela tarde continuare-
mos visitando o monumento do 
Tsitsernakaberd e o Museu do 
Genocídio. Alojamento. 

Dia 3º Ierevão/Khor Virap/ 
Noravank/Ierevão 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída para o mosteiro de Khor Virap 
a partir do qual se abre uma vista 
magnífica do Monte Bíblico Ararat. 
Continuaremos para o Mosteiro de 
Noravank situado em uma imponen-
te natureza sobre as rochas avermel-
hadas do canyon Gnishik. Após o 
almoço realizaremos a visita da 
bodega mais antiga do mundo 
(6.100 anos), na jazida onde foi des-
coberta pertencente ao povo Arení, se 
encontrou também o sapato de pele 
mais antigo do mundo (5.500 anos), e 
os restos bem conservados de utensí-
lios, uma cabra doméstica, etc. Regres-
so para Ierevão. Alojamento.  

Dia 4º Yerevan/Ghegard/Garni/ 
Ierevão 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída pela manhã para visitar ao 
Mosteiro de Geghard século VII 
(Patrimônio Mundial da UNESCO). 
No interior de uma de suas câmaras 
de especial acústica desfrutaremos 
de um Concerto vocal de música da 
Armênia da época medieval no Mos-
teiro. Mais tarde, visita ao Templo 
pagão de Garni (século I DC - Patri-
mônio Mundial da UNESCO), com 
seus mosaicos fantásticos, possibili-
dade de ouvir música espiritual 
duduk (instrumento armênio). O 
templo de Garni está localizado no 
pico do canyon e tem uma vista des-
lumbrante para as montanhas circun-
dantes, canhões e paisagens espeta-
culares da área que compõem uma 
parte da reserva do estado de Khos-
rov. Viagem de carro 4X4 pelo des-
filadeiro de Garni e a "Sinfonia das 
Pedras", formações de basalto ao 
longo do precipício, visita da ponte 
medieval do século XI. Almoço na 
casa de uma família armênia e parti-
cipação na elaboração de Lavash 
(pão armênio). Regresso para Iere-
vão. Visita da Fábrica de Brandy. 
Alojamento. 

Dia 5º Ierevão/Echmiadzin/Zvar-
nots/Ierevão 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Pela manhã cedo saída para a visita 
de Echmiadzin, a Igreja principal de 
todos os armênios e a primeira igreja 
cristã do mundo (ano 303 a. C.), cen-
tro espiritual e residência do “Catho-
licós”. Mais tarde, nos arredores de 
Echmiadzin, visitaremos as ruínas 
da catedral de Zvartnots (patrimô-
nio mundial da UNESCO) datada do 

 

Consultar itinerário detalhado

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Nº de pessoas Hotel 3*S Hotel 4*S Hotel 5*

De 2 a 5 pessoas 1.205 1.270 1.430 

De 6 a 10 pessoas    880    940 1.095 

Mais de 10 pessoas    810    875 1.030

Preços por pessoa (em USD, mínimo 10 pessoas)

Suplementos 
Por Regime de Pensão Completa (5 jantares)....................................................... 225 

Por quarto individual 
- Em hotéis opção 3*S em Ierevão ........................................................................ 235 
- Em hotéis opção 4*S em Ierevão ........................................................................ 335 
- Em hotéis opção 5* em Ierevão ......................................................................... 455 

- Por voo Madri/Ierevão/Madri (aproximado) ............................................. Consultar 
- Taxas de aeroporto (aproximado) ............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Ierevão
●


