
 
 

A som Armenien  
Torsdag 21 maj 2020 
kl 10.25-11.25 incheckning i Terminal 2, Helsingfors Vanda.  
kl 12.25  avfärd med PS152 till Kiev, ankomst till Kiev ca 14.30. 
Passkontroll.  
15.00-18.00 business loungen i D-terminalen står till vårt förfogande. 
19.15 boarding för flyget till Jerevan. 
20.10 PS 611 lyfter 
23.50 (lokal tid) vi landar i Jerevan. 
Passkontroll. 
Transfer till hotellet Hyatt Place i centrum av staden. 

Fredag 22 maj 2020 
kl 08.00-10.00 frukost på hotellet. 
kl 10.00-13.00 vi lär känna Jerevan vägledda av lokal engelskspråkig guide. 
Hållpunkter: ”Erebuni (borg från år 750 före Kristus), Tsitsernakaberd (minnesmärket över 
folkmordet 1915), Matenadaran (biblioteket för förvaring av historiska handskrifter och 
dokument). 
13.00-14.30 lunch. 
14.30-17.00 rundturen fortsätter. 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/armenia/hyatt-place-yerevan/evnzy


Besök  på mattfabriken "Megerian Carpet" som också besökts av diverse påvar. Vi besöker också 
Kaskaden, en magnifik trappanläggning i centrum av Jerevan. 

Lördag 23 maj 2020 

Frukost på hotellet. 
09.00 Vi startar rundturen i Armenien med att köra mot Khor Virap (kloster med utsikt över berget 
Ararat). Vi rör oss i gamla vinområden och besöker en vingård för att smaka på de lokala vinerna. 
Lunch och efter det drar vi vidare österut och söker upp den armeniska versionen av Stonehenge, 
Karahunj. 
Övernattning i staden Goris på Hotel Goris (fd Olympia). 
Middag. 
240 km. 

Söndag 24 maj 2020 
Frukost på hotellet. 
 Vi börjar dagen med en exkursion till grottbyn Khndzoresk. en by som övergavs på 1950-talet när 
invånarna flyttade till riktiga hus. 
Efter utflykten tar vi oss till gondolstationen i Halidzor och låter linbanan ta oss upp till klostret i 
Tatev. 
När vi återvänt med gondolen söker vi oss till lunch. Därefter kör vi till staden Jermuk, känd för sitt 
hälsobringande vatten..  
Övernattning på Grand Resort Jermuk i Jermuk. 
Middag. 
136 km. 

Måndag 25 maj 2020 
Frukost på hotellet. 
Vi styr över bergen via Selim-passet och stannar upp för ett besök i karavanserajen från år 1322. 
Resan fortsätter till gravgården i Noratus. Där stannar vi upp för att se på katschkar-stenarna, 
korsstenar som började resas på 900-talet. 
Nästa stopp blir vid klostret Hayravank som är beläget med utsikt över sjön Sevan.  
Sen lunch i Sevanavank. 
Färden fortsätter till Jerevan. 
Inkvartering på Hotel Hyatt Place. 
Körsträcka 260 km. 
Ledig kväll. 

Tisdag 26 maj 2020 
Frukost på hotellet. 
10.00 startar dagens exkursion med riktning:  
Garni (känt för tempel från romersk tid) och Geghard (känt för klostret som är hugget direkt i 
berget).  Lunch i Garni. 
När vi kommer tillbaka till Jerevan besöker vi saluhallen GUM och souvenirmarknaden Vernissage. 
Middag 
 

https://www.megeriancarpet.am/
https://www.hotels.am/goris/goris-hotel
https://www.grandresortjermuk.com/


77 km. 

Onsdag 27 maj 2020 
kl 03.00 kaffe/te, juice som en första frukost på hotellet.. 
kl 03.20 transfer till flygfältet 
kl 05.50 avfärd med PS612 till Kiev dit vi anländer 07.50. Vi skall passera säkerhetskontrollen 
innan vi kan ta oss en kaffe. 
kl 09.30 avfärd med PS151 från Kiev till Helsingfors 
kl 11.40 ankomst till Helsingfors, resan slut. 
 
Preliminärt pris på resan är 1150 euro med inkvartering i delat dubbelrum. Några enkelrum finns 
tillgängliga för ett tillägg om 225 euro. I priset ingår flyg, hotell, 6 frukostar, fem luncher, tre 
middagar,  alla utflykter som nämns i programmet, lokala guider, inträde till sevärdheter, finländsk 
reseledning. 
En anmälningsavgift på 250 euro faktureras efter att anmälan har registrerats. Avgiften beaktas i 
slutbetalningen som skall vara betald 40 dagar före avfärd. Vid eventuell avbokning uppbärs de 
kostnader som avbokningen medför. 
 
 
Reseledare: Nils-Erik Friis. 
Researrangör: Friis&Resor 
www.friisresor.eu 
friis@friisresor.eu 
+358 500 160868 
 
 
 
Lokal arrangör i Armenien:  

 
 
 

Praktiska tips 
 
Valuta 
Lokala armeniska dram får man genom att växla in euro, dollar eller rubel i lokala växlingskontor.  
En euro är värd ungefär 520 dram. Vi behöver lokal valuta för matdrycker (vatten ingår), eventuella 
kvällsmål, souvenirer mm. Armenien verkar fortfarande vara ett samhälle där betalningar görs kontant. 
 
Hälsa och vaccinationer 
Det lär inte behövas några extra vaccinationer enligt experterna.  
Magmediciner kan det löna sig att ta med. 
 
Klädsel 
Bekväm sommarklädsel rekommenderas, bra skor, eventuellt en regnkåpa eller paraply. Finkläder 
behövs bara om man planerar in ett operabesök eller något motsvarande.  

http://www.friisresor.eu/
mailto:friis@friisresor.eu
https://www.vaccinationsguiden.se/vaccinationsguiden/landrek_.html?land=AM


Klosterklädsel kan behövas,  dvs något som täcker damers och herrars bara axlar och armar. 
 
 
Pass 
Se till att ta med passet, annars blir det ingen resa. 
 
Säkerhet 
“Att resa i Armenien är i huvudsak tryggt” skriver Utrikesministeriet i sitt resemeddelande. 
 
Tidsskillnad 
1 timme, Armenien ligger i zonen GMT+4, Finland i GMT +3. 
 
Mobiltelefoner 
Fungerar i Armenien. Stäng av dataroamingen i telefon och tablett om du vill undvika en dyr 
telefonräkning. Glöm inte att ta med en laddare. 
 
 
El 
220-230 v. Samma typ av eluttag som hemma. 
 
Språk 
Armeniska. Ryska talas allmänt, engelska i någon mån. 
 
Befolkning 
Ca 2,9 miljoner invånare. Av dem bor drygt 1 miljon i huvudstaden Jerevan. 
 
Bagage på flyget 
En incheckad väska på högst 23 kg. 
Dessutom handbagage som väger högst 7 kg. 
 
 
 

  

https://um.fi/resemeddelande/-/c/AM

