
Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS  

Total pris          17.900,- 

Enkeltromstillegg   2.300,- 

. 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybilletter tur-retur Oslo – Yerevan                   

inkludert flyskatter som kan endre seg frem 

til avreisen 

• All lokal felles transport og overnatting i 

dobbeltrom inkludert helpensjon  

• Inngangsbilletter til attraksjoner som er 

nevnt i programmet 

• Norsk reiseleder 

• Lokal engelsktalende guide 

• Utflukter i følge program 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips 

• Drikke 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

BESTILLINGSVILKÅR 

 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (desember 2018), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignende. 

• Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. 

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige                                  

reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 

24. mai - 1. juni 2019.  

Reiseleder:  Erling Rimehaug 

Armenia byr på vakker natur med fjell opp i 4000 meters høyde, frodige daler 

og sletter og dramatiske kløfter. 

Armenia 



DAGSPROGRAM 

 

Fredag 24. mai                                                     

Avreise fra Gardermoen 13.10 med                 

Aeroflot via Moskva 

Lørdag 25. mai:                                                  

Ankomst Jerevan 0030. Innsjekking på 

Royal Plaza hotell.                                            

0930 Besøk i folkemordmuseet og i             

manuskriptsamlingen Matenadaran.                   

Sightseeing til fots i Jerevan sentrum. 

Om kvelden informasjonsmøte og               

velkomstmiddag. 

Søndag 26. mai                                                      

Kjøre til den armenske kirkes hellige 

by Echmitzian. Delta på gudstjenesten. 

Etter lunsj kjøre til det klassisk greske 

tempelet i Garni og klosteret Geghard 

hogget inn i fjellet. Overnatting i                      

Jerevan. 

Mandag 27. mai                                                                 

Kjøre til Khor Virap-klosteret ved 

grensen mot Tyrkia, der det er en 

fantastisk utsikt over Ararat-fjellet. 

Deretter til Areni, hvor vi går en kort 

tur til Gudsmoderens kirke som ligger 

med utsikt over byen. Etter lunsj skal 

vi gå 3 km i fjellet til klosteret                      

Noravank med en enestående flott 

beliggenhet inne i en trang fjelldal. Til 

slutt besøker vi en hule der verdens 

eldste vinproduksjonsanlegg og         

verdens eldste sko er funnet. Over-

natting på vandrehjem i den lille lands-

byen Hermon. 

Tirsdag 28. mai                                                                           

Vi går fra Yeghegis like ved Hermon 

bratt opp til borgruinen Smataberd. 

Videre innover fjellet til ruinen av 

Tsaghats Kar kloster, som ligger oppe 

i fjellsida under topper som går opp i 

3000 meters høyde. Derfra går vi ned 

igjen til Yeghegis. Totalt 12 km                

vandring. Overnatting på vandrer-

hjemmet i Hermon. 

Onsdag 29. mai                                                       

Vi kjører over Selimpasset hvor vi                        

besøker et av de gamle karavan-

seraiene på Silkeveien og videre til 

landsbyen Madina. Derfra går vi til 

toppen av Armaghan-fjellet (2892              

meter over havet). Vi spiser lunsj ved 

sjøen i det gamle vulkankrateret på 

toppen før vi går ned igjen. I alt 10 km 

vandring. Vi kjøre så videre langs   

høyfellssjøen Sevan og over i Dilijan 

nasjonalpark. Overnatting i Dilijan   

Paradise hotell, hvor det er svømme-

basseng. 

 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 24. mai  2019 

SU2175 Oslo - Moskva 13:10 16:45 

SU1868 Moskva  - Jerevan 20:40  00:30+1 

 

Hjemreise fra Jerevan - 1. juni 2019 

SU1861 Jerevan - Moskva 14:45 16:45 

SU2534 Moskva - Oslo 18:25 20:05 

 

REISELEDER 

 

 

Erling Rimehaug er tidligere redaktør i Vårt 

Land. Han har skrevet flere bøker, blant annet 

Tørsten gir lys om åndelig utvikling som fikk 

pris som årets beste kristne bok i 2007. Han 

har utdanning i blant annet historie og kristen-

dom. Rimehaug har ledet pilegrims-vandringer i 

Det hellige land og gruppereiser til Russland og 

Armenia. 

Armenia har flott natur med høye fjell. 

Høyt oppe i fjellene ligger det gamle klost-

re og kirker. Armenia er et gammelt kris-

tent land mellom to muslimske stormak-

ter. Derfor var klostrene tilfluktssteder 

mot invasjon. Det armenske alfabetet og 

den armenske kirken holdt folket samlet. 

 

Vi skal gå til noen av klostrene i fjellene, 

men også oppsøke armenske kirker og 

hovedstaden Jerevan. Vi skal gjøre det 

som en pilegrimsreise. Tidebønner og 

tekstlesning er derfor en fast del av dags-

programmet. Deltakerne må være i god 

fysisk form. 

 Torsdag 30. mai                                                        

Fra den naturskjønne Parz-sjøen skal 

vi gå opp til Goshavankklosteret, som 

ligger oppe i de skogkledde åsene i 

nasjonalparken. Tilbake går vi om 

Goshisjøen. Total vandring 14,5 km 

(kortere rute er mulig). Kjører tilbake 

til Jerevan, overnatting på Royal Plaza. 

Fredag 31. mai                                                   

I dag skal vi bestige Armenias høyeste 

fjell, Aragats (sørtoppen 3854 meter 

over     havet). Vi starter på 3250  

meter, slik at total stigning er vel 500 

meter. Turen opp og ned er 14 km. 

Alternativ tur for de som ikke vil så 

høyt til fjells går fra Saghmosavank-

klosteret til Hovhanak-klosteret.             

Turen går gjennom den imponerende 

Kasakh-kløfta (7 km). 

Lørdag 1. juni                                              

Fritid i Jerevan. Deretter lunsj og                          

avreise til flyplassen. Med Aeroflot fra 

Jerevan kl 14.45 om Moskva, ankomst 

Gardermoen kl. 2005. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 


