
Armenia v Polska mecz 05.10.2017   opcja 1 
Mecz piłki nożnej Armenia-Polska w Erewaniu (Yerevan) 05.10.2017 r. 
 
Program wyjazdu dostosowany do połączenia lotniczego z Warszawy!  

Przeloty do Armenia - Erewań na ten TOP event piłkarski, nasza Narodowa Drużyna gra o 
udział w MŚ,  nie są dogodne, aby było szybko i tanio. Najdogodniejsze połączenie, 
uwzględnia; koszt i czas lotu i dobre godziny! to poniżej.. 
 

Oferta 4 dni: październik (śr) 04 - 05 mecz - 06 wycieczka - 07 powrót (so)   

Wylot: 10:45, 4 paź (śr) Warszawa > 13:15, Kijów, Boryspol (KBP), 
Czas podróży: 1h 30min, Czas na przesiadkę: 6h 55min 

20:10, 4 paź (śr) Kijów, Boryspol > 23:50, Erywań, Czas podróży: 2h 40min 
 
Powrót: 15:30, 7 paź (so) Erywań, 17:30, Kijów, Boryspol (KBP) 
Czas podróży: 3h, Czas na przesiadkę: 2h 30min 
20:00, 7 paź (so) Kijów > 20:30 Warszawa, (Okęcie) Czas podróży: 1h 30min 

  

Dzień 1:  środa 04.10.2017r. wylot z Warszawy 10:45 

 23:50 przylot do Erewania, transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg 

  

Dzień 2:  czwartek 05.10  dzień meczu 

- śniadanie w hotelu,  
City tour Erewań - Echmiatsin - Zvartnots 

10:00 wyjazd z hotelu przejazd przez Miasto,  krótkie poznanie Erewania, główne 
atrakcje. 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. 
 

  ok. 15:00 lub 16:00 transfer na stadion 

 

 
  

 17:00 lub18:00 Mecz piłki nożnej Armenia v Polska.  
  

 

  

 po meczu transfer do restauracji, kolacja 

 po kolacji transfer do hotelu, nocleg 

  

 
 
 



 

Dzień 3: piątek 06.10,  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, śniadanie w hotelu, powrót 

10:00 wyjazd z hotelu, transfer, 1 stop na zakupy, przejazd do jednego z największych 

centrów handlowych w Erewaniu - Dalma Garden na zakupy przed lotem. Transfer na 
lotnisko według szczegółów lotu, 2.30 godziny przed lotem.  
 

13:00 transfer na lotnisko, wylot 15:30 > Kijów 17:30 > Warszawa 20:30 
 

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 1 950 zł 2 090 zł 

5 1 470 zł 1 610 zł 

10 1 310 zł 1 470 zł 

15 1 330 zł 1 450 zł 

20 1 290 zł 1 410 zł 

Sgl-dopłata  360 zł 480 zł 
  

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

- 3 śniadania, 2 lunche, 2 kolacje, 

- transfery zgodnie z programem, 
- wycieczki, zwiedzanie, wstępy, 
- anglojęzyczny przewodnik, dzień 2 i 3, 

- opłaty za wstęp, - jedna butelka wody za osobą na dzień 

- ubezpieczenie KL NNW 

Cena nie zawiera: 
- bilet lotniczy, cena ważna na dzień wykupienia przelotu, ceny od 1700 zł / osoba 

- usługi niewymienione w programie 

- bilet na mecz piłki nożnej, dla zainteresowanych propozycje indywidualne. 
 
Stadion jest mały, pojemność 14.400 miejsc. 
Bilety na mecz będzie można zakupić od dnia: … cena:… będzie ogłoszone. 
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