
REISDATA 
Katelijne Hermans

 →  za 9 juni 2018
 ←  di 19 juni 2018

John Everaert
 →  za 15 september 2018
 ←  di 25 september 2018

REISSOM PER PERS.  
2-persoonskamer: € 1.995
toeslag 1-persoonskamer: € 280
min. 15, max. 29 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toelich-

ting door Katelijne Hermans (juni) 
of John Everaert (september)

++  Voorreisvergadering 19 mei 
(afreis juni) of 25 augustus (afreis 
september)

++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen in kwaliteitsvolle 

hotels: 2 overnachtingen in een 
driesterrenhotel, de overige nach-
ten in viersterrenhotels

++  Alle maaltijden in lokale restaurants 
of de hotels vanaf het middagmaal 
op dag 2 t.e.m. het avondmaal op 
dag 10

++  Vluchten Brussel-Yerevan h/t tel-
kens via Warschau met LOT Polish 
Airlines, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

KATELIJNE HERMANS werkte meer 
dan 15 jaar als journaliste voor de VRT en 
begeleidde al verschillende Davidsfonds 

- reizen in het Midden-Oosten, Ethiopië en 
landen van de ex-Sovjetunie. Ze studeerde 
politieke wetenschappen en internationaal 
recht aan de universiteit van Rabat en is 
gefascineerd door de multiculturele wereld.

JOHN EVERAERT  is em. hoogle-
raar aan de UGent, waar hij overzeese 
geschiedenis doceerde. Hij ontwerpt en 
begeleidt al lang cultuurreizen, geeft les 
voor Davidsfonds Academie en is een zeer 
ervaren reisleider, o.a. voor Armenië.

Armenië is een van de oudste christelijke lan-
den. Laat u dan ook betoveren door de oudste 
kerken en kloosters waar de middeleeuwen nog 
altijd voelbaar zijn, trek door het fascinerende 
landschap van bergen, bossen en vulkanen en 
verdiep u in een cultuur die veel te weinig be-
kend is, hoewel ze toonaangevend is geweest 
voor onze cultuur.

DAG 1: Brussel - Warschau - Yerevan  
’s Avonds vliegt u naar Yerevan via Warschau.

DAG 2: Yerevan M-A
U komt ’s ochtends aan. Na het middagmaal 
volgt een rondrit door de hoofdstad van Ar-
menië met o.a. het genocidemonument, het 
Operaplein, het Cascadetrappencomplex en 
het Erebunimuseum.

DAG 3: Akhtala - Haghpat - Sanahin - Dilijan 
O-M-A
U bezichtigt Akhtala, oorspronkelijk een Ge-
orgische orthodoxe kerk, met bijna 1.000 m² 
aan fresco’s. Aan de voet van de klip zou de 
echtgenote van Timur Leng begraven liggen. 
Daarna gaat u naar Haghpat en de Kerk van 
het Heilig Kruis. Ten slotte bezoekt u het dorpje 
en het klooster van Sanahin.

DAG 4: Hagartsine - Goshavank- Tsahkadsor 
O-M-A
Dilijan, omgeven door bergen, canyons, berg-
rivieren en bossen, wordt terecht ‘Klein Zwit-
serland’ genoemd. U bezoekt het Haghartsin-
klooster en dat van Goshavank.

DAG 5: Sevan - Noraduz - Selim - Goris O-M-A
Op weg naar de Selimbergpas (2.400 m) bezoekt 
u de 14de-eeuwse Selimkaravanserai op de zij-
deroute. Daarna ziet u in Noraduz de typische 
Armeense grafstenen die gebruikt werden van 
de 7de tot de 13de eeuw. Die chatsjkars zijn 
opstaande gedenktekens versierd met rozetten, 
plantkundige motieven en een centraal kruis. 
Tot slot gaat u naar het meer van Sevan dat op 
2.000 m hoogte ligt. 

DAG 6: Tatev - Khndzoresk - Goris O-M-A
Langs de grottenstad Khndzoresk reist u naar 

het versterkte kloostercomplex van Tatev, een 
voormalig theologisch centrum en een van de 
mooiste kloosters van Armenië. 

DAG 7: Noravank - Khor Virap - Yerevan O-M-A
U bezoekt Khor Virap, een bekend bedevaarts-
oord met een klooster. Het is een van de hei-
ligste plaatsen van de Armeens-Apostolische 
Kerk. De reis gaat verder door de Araratvlakte, 
met mooie uitzichten op de gelijknamige berg, 
naar de kerkjes van Noravank.

DAG 8: Echmiadzin - Zvarnots - Yerevan O-M-A
Echmiadzin, het ‘Vaticaan van de Armeense 
kerk’ en de zetel van de patriarch met de Sveti 
Hripsinekerk, staat op het programma. In Met-
zamor bezoekt u kort de prehistorische site 
en in Zvarnots bezichtigt u de ruïnes van de 
kathedraal.

DAG 9: Ashtarak - Hovannavank - Aberd - 
Alaverdi O-M-A
Via Ashtarak reist u naar Hovannavank voor 
een bezoek aan het klooster dat gewijd is aan 

Johannes de Doper. Daarna bezoekt u het Sa-
ghmosavankklooster en het Amberfort (2.300 
m) dat op de helling van de Aragatsberg ligt. 

DAG 10: Garni - Gehgard - Yerevan O-M-A
U bezoekt de hellenistische zonnetempel 
van Garni en de spelonkkerken van Geghard 
(Unesco-werelderfgoed). Hier geniet u ook nog 
van een optreden van een a-capellakoor met 
spirituele en volksliederen. 

DAG 11: Yerevan - Warschau - Brussel
U vliegt terug naar Brussel via Warschau.
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