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Des de  

1290€ 

 
GC 1881 

Trekking a Armènia    7 dies 

Senderisme i cultura al cor del Càucas 

 

Descobreix Armènia, el gran desconegut que s’ha obert al turisme, un dels bressols del cristianisme, amb un patrimoni i uns 

paisatges inoblidables. Et proposem descubrir els seus tresors a través de rutes de senderisme guiades. 

 
 

 Itinerari suggerit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclou:  allotjament 3 estr.3 nits a Erevan, 1 nit en B&B i 2 

nits en tendes d’acampada, transport en privat aire 

condicionat, tots els esmorzars, 5 dinars-picnic durant els treks 

i 3 sopars, guia especialitzat de parla hispana durant tot el 

viatge, guies locals de muntanya acompanyants, equipament 

d’acampada I tendes, cuiner per a esmorzars I sopars durant 

les acampades, transport de l’equipatge durant els treks, 

entrades a totes els llocs segons programa, 1 ampola d’aigua 

per persona/dia, assistència del nostre receptiu local. 

 

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol) 

despeses personals, assegurances (opcionals), àpats no 

indicats, sacs de dormir, propines i despeses personals.  

 

Dia 1.- Arribada a Erevan i trasllat al seu hotel. 

Dia 2.- Sortim cap als monastirs de Khor Virap i Noravank. 

Caminada de 3-3,5 hr per les gorges de Noravank. Trasllat, 

sopar i nit a la ciutat de Yeghgnadzor en casa d’hostes local. 

Dia 3.- Trasllat fins a Tsaghkashen, visitant en ruta el caravasar 

de Selim. Caminada de 6 hr pels prats alpins fins al llac Akna. 

Sopar i nit en tendes d’acampada. 

Dia 4.- Caminada de 6-7 hr a través de les muntanyes 

volcàniques de Gerghama fins al cim de l’Azhdahak (3600 mt) 

Visitarem el llac del cràter. Sopa i nit en tendes de camping. 

Dia 5.- Avui caminarem 7-8 hr, primer fins a la fortalesa de 

Kakavaberd. Seguirem fins al llac Vankilich. Retorn a Ereván 

visitant de cami el temple de Garni. Nit a la capital. 

Dia 6.- Sortim cap al llac Kari, a 3200 mts, a la base del mont 

Aragats. Trek de 6-7 hr per la muntanya més alta d’Armènia 

(3880 mt). Retorn i nit a Erevan. 

Dia 7.- Trasllat a l’aeroport i vol de tornada. 

 

Preus i condicions en base a 2 persones: 

 

 

 

 

 

Nota: La ruta es pot combinar amb tours culturals a 

Armènia, Georgia i Azerbaijan i es pot allargar a mida.  
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