
PRIS  

Fra NOK  15 600,-* 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

Tillegg for enkeltrom 2 300,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo-Jerevan tur-retur. 

• All felles lokal transport.  

• Overnatting i dobbeltrom. 

inkludert helpensjon.  

• Norsk reiseleder. 

• Lokal engelsk talende guide. 

• Utflukter i følge programmet. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Reiseforsikring 

• Drikke 

• Tips 

 

*Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

 

Det er nødvendig at deltakerne er i god fysisk form, da 

vandringene er en integrert del av opplegget.  

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

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

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

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

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 kristendom. Rimehaug har ledet pilegrimsvandringer i Det hellige land og 

gruppereiser til Russland, Armenia og Georgia. 

28. september - 05. oktober  2018   

Reiseleder:  Erling Rimehaug 

Pilgrimstur i Armenia 



Pilegrimsvandring i verdens eldste kristne land - Armenia 

Armenia er et vakkert og spennende land med en unik kultur. Armenerne har mirakuløst 
overlevd utallige invasjoner, okkupasjoner, deportasjoner, massakrer og folkemord. Den 
armenske apostoliske kirke, som har sine røtter tilbake til apostlene og ble statskirke  
allerede i år 303, har vært viktig for å forme armensk identitet og kultur. Klostrene, ofte 
bygd på utilgjengelige steder, berget og utviklet kulturarven. 

 
Armenia byr på vakker natur med fjell opp i 4000 meters høyde, frodige daler og sletter 
og dramatiske kløfter. 

 
Vi skal gå til fots til klostre i spektakulære omgivelser, oppleve den vakre armenske  
liturgien og bli kjent med historie og kultur. 
 

Dette er en pilegrimsreise, med daglige tidebønner og tekstlesninger, og vandring delvis 
i stillhet. Selve vandringen er ikke krevende, men man bør være i rimelig bra fysisk form.  

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

1. dag: Fredag 28. september 

Avreise fra Gardermoen kl. 13.10 til    

Jerevan via Moskva. 

 

2. dag: Lørdag 29. september 

Ankomst Jerevan, hovedstaden i Armenia 

kl. 00:30. Vår sjåfør kjører oss til hotellet  

hvor vi overnatter.  

Etter frokost, tar vi en vandretur i en av 

verdens eldste byer med røtter nesten 

3000 år tilbake. Vi besøker Folkemord-

museet som dokumenterer folkemordet 

på armenerne for hundre år siden. .  

Velkomstmiddag om kvelden. Overnatting 

i Jerevan. 

 

3. dag: Søndag 30. september 

Turen går til Armenias åndelige sentrum i 

den hellige byen Echmiadzin. Vi deltar på 

gudstjeneste i katedralen hvor vi opplever 

den vakre armenske liturgien.  

Deretter 1,5 times vandring over  

Kasakhløften til den lille Karmravorkirken 

i Ashtarak, som ligger på ca. 1100 meters 

høyde. Vi kjører via monumentet for det 

armenske alfabetet til klosteret i  

Saghmosavank. Middag i Saghmosavank 

før vi returnerer til Jerevan. 

 

4. dag: Mandag 01. oktober 

Turen i dag går nordover (ca. 3 mil) til 

Garni, med et gammelt tempel fra før-

kristen tid. Fra Garni går vi en fire timers 

tur over en imponerende kløft opp til 

klosterruinen Havouts Tar, som ligger på 

en topp med flott utsikt. Vi går tilbake til 

Garni og kjører videre til Geghard-

klosteret som er delvis bygd inn i fjellet.  

Overnatting i Jerevan. 

Turen dag for dag 
(Vi tar forbehold om endringer i programmet.) 

5. dag: Tirsdag 02. oktober 

Vi kjører ca. 1 time sørover til Khor –

Virap-klosteret med enestående utsikt 

mot Araratfjellet. Videre en times  

kjøring til byen Areni, kjent for sin  

vinproduksjon og sine huler hvor  

verdens eldste sko er funnet. Vi går en 

kort vandretur til Astavatsatsinkirken 

(Gudsmoderens kirke) på en høyde med 

utsikt over byen. Derfra er det en kort 

kjøretur til Yeghenadzor, der vi skal 

overnatte. 

 

6. dag: Onsdag 03. oktober 

Vi kjører over Selimpasset der vi      

besøker et karavaneherberge i 240  

metters høyde. På veien stanser vi for en 

tre timers fjelltur i 2000 meters høyde, i 

et området som er kjent for sine vill-

sauer. Deretter kjører vi ned til  

Armenias største innsjø, Sevansjøen. 

Sjøen ligger vakkert til 1900 meter over 

havet,  Overnatting i Dilijan som ligger 

flott til i en nasjonalpark nord for sjøen. 

 

7. dag: Torsdag 04. oktober 

Etter en kort morgentur i Dilijan kjører 

vi ca. 2 timer til Sanahin. Vi går langs 

Alaverdikløften til Haghpat-klosteret  – 

en fire timers vandretur. Dette klosteret 

fra 900-tallet ligger på en høyde med 

utsikt over den frodige dalen. Tilbake til 

Jerevan for overnatting, ca. 4 timers 

kjøring med stopp i et tradisjonelt bakeri 

i Apaaran på veien. 

 

8. dag: Fredag 05. oktober 

Vi besøker en persisk moské og museet 

til filmskaperen Parajanov. Avreise med 

fly til Moskva 14.45 Ankomst  

Gardermoen 20.05. 


