
Mecz piłki nożnej Armenia-Polska w Erewaniu 
Wyjazd 03 - 07.10.2017 r.   opcja 2 

 

Dzień 1:   wtorek 03.10.2017 r. wylot z Warszawy bezpośredni LOT 
  22:20 Warszawa  >  03:50 (czas lokalny) Erewań 
    Powrót: 07.10.17  Erewań 04:40 > 06:30 Warszawa  
 

Dzień 2:  środa 04.10.2017 r.  
 03:50 przylot (czas lokalny) Erewań, transfer do hotelu, zakwaterowanie 
 do 10:00 śniadanie w hotelu, czas wolny odpoczynek. 
 
Transfer lunch o godzinie 14:00 w Erywaniu. Później odwiedzisz Matenadaran - skarbiec 
rękopisów ormiańskich, zebrany od 5 wieku, kiedy powstał alfabet armeński i krótkie 
zwiedzanie miasta Erewań, kolacja w hotelu, nocleg. 
  

Dzień 3:  czwartek  05.10.2017r. mecz piłki nożnej Armenia-Polska.  
 09:00  śniadanie w hotelu,  
10:00 Przejazd  do Echmiatsin - centrum religijne wszystkich Ormian. Najstarszy kościół i 
kompleks został wybudowany w latach 301-303, gdy Armenia po raz pierwszy na świecie 
przyjęła chrześcijaństwo jako religię państwową. Przejazd z powrotem do Erywania,  po 
drodze zwiedzimy ruiny świątyni Zvartnots (VII wiek). Oba kompleksy są wymienione jako 
dziedzictwo UNESCO. Przyjazd do Erewania Lunch. Przed meczem odwiedzimy Targ 
Owoców w Erywaniu aby kupić słodkie kawałki Armenii. 
  ok. 15:00 lub 16:00 transfer na stadion 
 

 
 

 17:00 lub 18:00 mecz piłki nożnej  Armenia v Polska 
  

 
  
 po meczu transfer do restauracji, kolacja 
 po kolacji transfer do hotelu, nocleg 
 



Dzień 4:  piątek 06.10.2017 r.  śniadanie w hotelu 

  Wycieczka: Geghard - Garni - Fabryka Brandy 
  

 10:00 wyjazd z hotelu, przejazd do kompleksu Geghard Monastic, który jest unikalnym 
przykładem pracy średniowiecznego człowieka. Część kompleksu została zbudowana w V 
wieku. Kompleks jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do 
Garni - jedynej pogańskiej świątyni na całym obszarze należącym do I wieku. lunch w 
regionalnej restauracji w Garni. Przejazd z powrotem do Erewania, aby odwiedzić jedną z 
najsłynniejszych zabytków; Yerevan Fabryka Brandy, aby spróbować dwóch rodzajów 
brandy ormiańskiej. Powrót do hotelu, czas wolny. Transfer na kolację w lokalnej 
restauracji w Erewaniu. Powrót do Hotelu, nocleg. 
  

Dzień 4:  sobota 07.10.2017 r.  powrót 
 02:00   transfer na lotnisko 
 04:40   wylot z Erewania  06:30 Warszawa (godziny lokalne) 
 

Cena pakietu od osoby, zależnie od ilości zgłoszeń 
wyjazdy , pakiety indywidualne 

Ilość 
zgłoszeń 

Hotele 3* : Shirak  /  Silachi lub 
podobne 

Hotele 4* : Imperial Hotel / 
BW Congress Hotel lub podobne 

2 2 430 zł 2 570 zł 

5 1 770 zł 1 930 zł 

10 1 650 zł 1 810 zł 

15 1 630 zł 1 790 zł 

20 1 590 zł 1 750 zł 

Sgl-dopłata  400 zł 600 zł 

 
Cena zawiera: 
- 4 noclegi w Hotelu 3* lub 4* w Erewaniu ze śniadaniem  
(bardzo dobre hotele, zobacz zakładkę powyżej) 

- transfery zgodnie z programem, 
- anglojęzyczny przewodnik, dzień 2, 3 i 4, 
- 3 śniadania, 3 lunche, 3 kolacje, 
- wycieczki, zwiedzanie i opłaty za wstęp,  
- jedna butelka wody za osobą na dzień 
- ubezpieczenie KL NNW 
Cena nie zawiera: 
- bilet lotniczy, cena ważna na dzień wykupienia przelotu,  
- usługi niewymienione w programie 
- bilet na mecz piłki nożnej, dla zainteresowanych propozycje indywidualne. 
Stadion jest mały, pojemność 14.400 miejsc. 
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