Královéhradecké diecézní centrum
pro seniory srdečně zve na

poutně-poznávací

zájezd do Arménie
v termínu: 20. – 26. 5. 2014
za cenu: 22.350,- Kč (včetně tax)
uzávěrka přihlášek: 20. 12. 2013!
ARMÉNIE – první křesťanská země, kde pramení biblické řeky Eufrat a Tigris a nad kterou se tyčí
mýty opředená hora Ararat, na níž se zachytila Noemova archa... Díky misiím apoštolů Bartoloměje
a Tadeáše, kteří zde zemřeli mučednickou smrtí, přichází křesťanství do této země již v letech 35-60
po Kristu. Jistý čas zde působili i apoštolové Tomáš, Šimon, Matouš a Jan. Působil zde i sv. Řehoř,
díky kterému v roce 301 povýšil král Trdat III. křesťanství na státní náboženství.
V ceně je zahrnuto:
- Letenka Praha – Jerevan – Praha
- Odborný průvodce – kněz
- Komplexní cestovní pojištění
- Transfery během programu v Arménii
- 5x hotelové ubytování
- 4x snídaně, 5x oběd, 1x večeře
- Vstupy během programu
- Místní průvodce
V ceně není zahrnuto:
- obslužné 30,- EUR (platí se přímo průvodci)
- návštěva památek a míst, které nejsou uvedeny v programu
Pokyny k přihlášení:
V případě zájmu o tento zájezd je nezbytné přihlásit se do 20. 12. 2013 na kontaktech Diecézního centra pro
seniory – viz níže, vyplnit přihlášku a uhradit zálohu ve výši 5.000,- Kč. Poté budete zařazeni mezi účastníky.
Doplatek zájezdu je nutné zaslat nejpozději 2 měsíce před odletem, tj. do 20. 3. 2014.
Kontakt – přihlášky:
Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215
328, email: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz. Chcete zájezd darovat svým blízkým? Kontaktujte nás ohledně
dárkového certifikátu. Doporučujeme všem zájemcům, aby se přihlásili co nejdříve a zajistili si tak místo.
Jedná se o mimořádný zájezd za velice výhodnou cenu! Těšíme se na Vás!
Program zájezdu – viz druhá strana
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Program zájezdu do Arménie v termínu 20. – 26. 5. 2014:
1. den: Odlet z Prahy do Jerevanu.
2. den: Přílet do Jerevanu, transfer do hotelu, prohlídka města Jerevan, "růžového města". Toto synonymum
dostalo pro růžově zabarvené skály, které se v Arménii nacházejí. Seznámíme se s historií muzea Erebouni
a jeho pevnosti založené v 782 před Kristem. Následuje návštěva Tsitsernakaberd – památník a muzeum
věnované genocidě v roce 1915, dále si prohlédneme sportovní a koncertní komplex. Oběd podávaný v místní
restauraci. Další zastávkou bude Cascade. Je to komplex budov se zvláštní architekturou z roku 1970
a fontánou, která pokračuje až k parku Victory – Haghtanak Park. Ubytování v Jerevanu.
3. den: Tento den nás čeká návštěva obrovského jezera Sevan, které domácí nazývají jako břeh „moře“, zabírá
až 5 % povrchu Arménie. Jezero se nachází vysoko v horách a nabízí fascinující pohled na stále měnící
se hladinu. Po příjezdu navštívíme kostely, které se v okolí jezera nacházejí. Traduje se, že sem přišlo dvanáct
apoštolů, které požehnali tomuto místu a následně zde byly vybudovány kostely. Jeden z nich je na jejich
počest pojmenován St. Araqelots Church. Naše cesta pokračuje do historického městečka Dilijan, nazývaného
také „Kousek Švýcarska v Arménii“. Pro toto městečko jsou typické dílničky, malé obchůdky s tradičními
arménskými produkty. Následuje návštěva kláštera Goshavank ze 13. století, oběd – ochutnávka ryb
ulovených přímo z jezera, ubytování v Jerevanu.
4. den: Po snídani prohlídka města Garni, kde se nachází křesťanský klášter a Garni kaňon, strmá skála, na níž
je umístěn chrám Garni. Je zasvěcen bohu slunce helia a patří mezi neobvyklé památky v Arménii.
To vysvětluje fakt, že s příchodem křesťanství ve 3. století. byly všechny pohanské chrámy zbourány
a nahrazeny křesťanskými kostely. Díky sestře krále Trdata III. zůstal tento chrám zachován. Dále pokračujeme
návštěvou komplexu klášterů – Geghard, vytesaný je pouze z jedné skály, ze 13. století. Akustika interiéru je
nezapomenutelná. Oběd v Geghard. Ubytování v Jerevanu.
5. den: Po snídani návštěva kláštera Khor Virab, kde se píše historie křesťanství v Arménii sídlícího oproti
majestátné biblické na hoře – Ararat. V tomto klášteře byl sv. Řehoř Iluminátor vězněn. Toto místo má velký
význam pro každého poutníka. Sv. Řehoř Iluminátor je patronem kostela, který se zde nachází a zároveň
představuje světce, který zaujímá důležité místo v šíření křesťanství v Arménii. Budeme také moci ochutnat
víno ve vinařské oblasti – „Areni Wintry“. Oběd podávaný v blízkosti kláštera Noravank . Ubytování v Jerevanu.
6. den: Po snídani návštěva důležitého náboženského místa Arménie – Etchmiadzin. Je nazývané také
„Vatikánem Arménie“, je sídlem nejvyšších představitelů Arménské Apoštolské církve a katedrály
s překrásným oltářem. Pokračujeme návštěvou kostela sv. Hripsime a kostela sv. Gayane s jejich zajímavou
historií. Představují následovnice Ježíše Krista, které byly za svou víru umučeny. Relikvie sv. Hripsime
a sv. Gayane jsou umístěny v kostelech. Oběd podávaný v Etchmiadzin. Na cestě do Jerevanu návštěva
zříceniny katedrály Zvartnosts ze 17. století. Pokocháme se překrásnou architekturou kostela. Rozloučení
s Arménií slavnostní večeří spojenou s živou hudbou.
7. den: Transfer na letiště. Přílet do Prahy
Program je spojen s každodenní mší svatou.
Průvodce si vyhrazuje právo na změnu programu.
Kontakt: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil:
737 215 328, email: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz
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