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1. nap: repülőút Bukarestből isztanbuli 
átszállással Karsba. Este vacsora a szál-
lodában.

2. nap: Kars – Ani 
Az örmény határtól 45 km-re fekvő Kars 
egykor a Bagratida dinasztia fővárosa 
volt, jelenleg Anatólia közigazgatási köz-
pontja. A városban az örmény, grúz, tö-
rök, orosz és bizánci építészet stílusje-
gyeit fedezhetjük fel. Reggeli után meg-
látogatjuk az oszmán-orosz időkben épí-
tett várat. A vár alatt fekszik a X. századi 
örmény apostoli templom, amit a 16. szá-
zadtól mecsetként használnak. A karsi vá-
rosnézés után az egykori ősi örmény fő-
városba, Aniba utazunk, a középkori Ör-
ményország „1001 templomának” város-
ában, ami a jelenlegi örmény-török hatá-
ron fekszik. Meglátogatjuk a város északi 
részén található örmény és grúz romtemp-
lomokat és az un. Északi Palota romjait. 
Vacsora és szállás Karsban.

3. nap: Kars-Ararát-hegy – Dogubeyazit
Reggeli után az örmények szent hegyé-
hez, az Ararát hegy lábához kirándu-
lunk. A kirándulás után az ősi urartu vá-
rosba, Dogubeyazitbe utazunk, ahol meg-
tekintjük a XVII. században épült Ishak 
pasa palotát, ami az UNESCO világörök-
ségi kincs. A palotán örmény, szeldzsuk, 
oszmán építészeti stílusjegyeket fedez-
hetünk fel, kövei mintha horgolva lenné-
nek. Ishak Pasa Palotája egy vár és egy 
keleti kéjlak egyedi keveréke, megkapó-
an szép belső udvara, mecsete és háre-
me. A palotából csodálatos kilátás nyílik 

a fennsíkra. Lehetőség adódik Noé Bárká-
jának meglátogatására is. Vacsora és szál-
lás Dogubeyazitban.

4. nap: Dogubeyazit – Van
Reggeli után Anatólia egyik legszebb ter-
mészeti jelenségét, a Muradiye Vízesést 
tekintjük meg. Innen a Van tóhoz uta-
zunk, Vanba. A város 4 km-re keletre fek-
szik a Van Kalesi földnyelven, Van ősi ör-
mény városának korábban termálvízzel 
fűtött kertjében. Kr. e. 2000-től lakott, de 
csak az Urartu-Birodalom idejéből van-
nak ismereteink I. Sarduri király udvará-
ból (840–825 Kr. e.). A médek, szkíták, 
perzsa, örmény, szeldzsuk történelmi em-
lékeit a Van Kalesi csúcsán elhelyezkedő 
várban ismerjük meg, amelynek építése a 
Kr. e. 1. évezredben kezdődött. Vacsora és 
szállás Vanban.

5. nap: Van és környéke: Hosap – 
Cavustepe
Reggeli után a titokzatos tájon át a kur-
dok által épített Hosap festői romjaihoz 
utazunk, ami Yaşar Kemal regényéből (Az 
Ararát legenda) ismerős. A vár megláto-
gatása és egy kirándulás után Cavustepebe 
utazunk, Sarduris városába, ami Urartu 

Birodalom fővárosába, Tuspaba vezető 
katonai úton fekszik. A várat Kr.e. 764-
ben, a birodalom fénykorában kezdték 
építeni, és jelenleg egy régészeti lelőhely 
található itt. Az ásatások és múzeum meg-
látogatása során megismerkedünk az ör-
mények őseinek tekintett urartuk művé-
szetével, építészetével, szokásaival, élet-
vitelével, vallási hiedelmeivel. Visszaté-
résünk után Vanban lehetőség adódik egy 
esti sétára is. Vacsora és szállás ugyanitt.

6. nap: Van – Aghtamar-szigete, fürdés
Reggeli után Aghtamar-szigetre csóna-
kázunk, ami a történelmi Örményország 
második legnagyobb szigete. A sziget az 
Artsruni dinasztia korától királyi reziden-
ciának ad otthont, és a dwini katholikosz 
székhelye is volt. Az itt látható kolostort 
az örmény kultúra fellegvárának tartják 
Kelet-Anatóliában. A Szent Kereszt ör-
mény templom az örmény építészet ki-
emelkedő alkotása. Külső falain csodála-
tos ószövetségi reliefeket láthatunk, belső 
falfelületén újszövetségi jeleneteket talá-
lunk. A kolostor látogatása során egyben 
szép örmény kultúrtörténeti bevezetőben 
is részesülünk. A kolostorlátogatás után 
fürdési lehetőség a Van tóban. Vacsora és 
szállás Vanban.

7. nap: Van és környéke
Reggeli után Vanban egy kurd, örmény, és 
perzsaszőnyeget készítő műhelybe látoga-
tunk. Ezután Altintac örmény faluba uta-
zunk, ahol gyalogosan elzarándokolunk 

Szt. Tamás templomához. A templom-
tól csodálatos kilátás nyílik a Van tóra és 
környékére. Este szabad program Vanban. 
Szállás és vacsora ugyanott.

8. nap: hazautazás, érkezés Bukarestbe

Részvételi díj
10 személy esetén = 1340 euro
15 személy esetén = 1300 euro
20 személy esetén = 1230 euro
25 személy esetén = 1210 euro
30 személy esetén = 1200 euro
35 személy esetén = 1170 euro
Egyágyas felár: 190 euro 

Szolgáltatások: repülőgép, szálloda, autó-
buszos szállítás, félpanziós ellátás, szak-
szerű német nyelvű helyi idegenvezetés 
– amin még mi is hozzáteszünk egyet s 
mást…, múzeumi belépők.

Az ár nem tartalmazza az utasbiztosítást 
és a személyes kiadásokat.

Jelentkezési határidő: 2014. február 28.

Budapesten: dr. Issekutz Saroltánál, 
201-1011, vagy

e-mail: magyar.ormeny@t-online.hu
Erdélyben: Puskás Attila (0742181537) 

vagy Szász Ávéd Rózsa (0742192047) el-
érhetőségen

Haza, Aniba!
Örmények nyomában Kelet-Anatóliában: 7 éj 8 nap

(2014. augusztus 4–11.)
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Időtartam: 6 nap (2014. 07. 27.– 08. 01.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 1900 km
Ellátás: Félpanziós (reggeli, estebéd)
Szállás és ellátás: az 1.,2.,3.,4. és 5. napon 
Nova-Goricában, hostelben (2 ágyas fürdő-
fülkés szobák)
Szükséges felszerelés: könnyű túraruházat, 
sportcipő, fürdőruha, fürdőpapucs (kavi-
csos tengerpartra)

Főbb események:
Kegyeleti tiszteletadás a hősi emlékművek-
nél és jelképes koszorúzás az Isonzón

A doberdói harcok Magyar emlékkápol-
nája Visintinin

Osztrák-Magyar Monarchia isonzói ha-
dikápolnája Javorcán

Nagyváradi 4. sz. honvéd gyalogezred 
gúlája San Martino del Carson 

Kavernák, földalatti ágyúállások, lövész-
árkok Monte San Michelen a világháború 
Golgotáján

Predil-hágó középkori védőbástyája, a 
Kluze erőd

Magyar hősi halottak temetője 
Solkanban és Gorjanskoban; Osztrák-ma-
gyar katonai temető Foglianoban

Monumentális olasz katonai temető 
Redipuglián  

Az I. világháború kitüntetett em-
lékmúzeuma a szlovéniai Kobaridban 
(Caporetto)

A Nagy Háború (Grande Guerra) em-
lékmúzeuma az olaszországi Goriziában

Duinoi kastély a Trieszti öbölben, 
ahonnan Ferenc Ferdinánd elindult Sza-
rajevóba

Napóleon híd és túra a Kozjak vízesés-
hez Kobaridban

A legnyugatibb Szent László legendá-
rium falképei Bántornyán a Szűz Mária 
templomban

Városnézés:
Ljubljanában (vár, városháza, Szent Mik-
lós székesegyház, Hármashíd, Sárkányos 
híd, óváros) 

Goriziában (vár, fő tér, Szent Ignác temp-
lom)

Lendván (Makovecz Imre tervezte kul-
túrpalota, Szent Katalin templom, Bánffy 
várkastély)

Júliai-Alpok panorámaútja a Predil-
hágón

Julius Kugy a Júliai-Alpok apostolának 
emlékműve és könnyű túra a Mlinarica 
szurdokba 

Szlovénia legnagyobb (106 m) vízesése a 
Boka-völgyében

Karszt hegység monumentális barlang-
rendszere Skocjanban (San Canziano) a 
Reka folyó földalatti járatával

Lueger Erasmus romantikus rablólovag-
vára a Predjamai barlang bejáratában

Fürdés az Adriában
Cuk család borháza a lendvai szőlőhe-

gyen és borkóstolóval egybekötött szeretet-
vendégség

Részletes program:
1. nap: Indulás Budapestről reggel 6 óra-

kor (Batthyány tér felső rkp.)
Határátkelő: Tornyiszentmiklós
Látnivalók: Bántornya (Boldogasz-

szony búcsújáróhely, Aquila János által 
festett Szent László legendárium falké-

pei), Ljubljana (városközpont – szabad 
program)

2. nap: Látnivalók: Isonzó-völgye, Bo-
ka-vízesés (félórás gyalogtúra), Bovec 
Kluže-erőd, Predil-hágó, Isonzó (Soča) 
forrásvidéke, Julius Kugy emlékműve, 
Mlinarica-szurdok (félórás gyalogtúra)

3. nap: Látnivalók: Tolmin (Monarchia 
hőseinek Szentlélek kápolnája Javorcán 
– különbusszal és kb. félórás gyalogút), 
Kobarid (Szlovén I. világháborús múzeum, 
Napóleon híd, 1 órás túra a Kozjak vízesés-
hez), Solkan (katonai temető)

4. nap: Látnivalók: Monte San Michele 
(I. világháborús hadszíntér), San Martino 
del Carso (Honvéd emlékmű), Visintini 
(Magyar kápolna), Doberdo del Lago, 
Redipuglia (Olasz katonai temető), 
Fogliano (Osztrák-magyar katonai temető), 
Gorizia (Olasz I. világháborús múzeum, 
várlátogatás, városnézés – szabad program) 

5. nap: Látnivalók: Duino (történelmi kas-
tély, fürdés az Adriai tengerben), Gorjansko 
(Magyar katonai temető), Skočjani jama – 
világörökség (1,5 órás barlangjárás)

6. nap: Látnivalók: Predjamai lovagvár 
előtt fotószünet, Lendva (városközpont, 
borkóstoló Cuk Lajos pincészetében)

Határátkelő: Tornyiszentmiklós
Érkezés: Budapestre 21 óra körül

Részvételi díj: 250 € / fő, ifjúsági ked-
vezmény 18 év alatt 50 € / fő

Az összeg tartalmazza a vezetés, félpan-
zió, szállás, belépők, javorcai különbusz és 
a borkóstoló árát, kivéve a buszköltséget.

Buszköltség, ami a foglalót is jelenti:
20 e Ft/fő, minimum 35 résztvevő esetén.
A bejárt helyek hangulatát tájba illő ze-

nével, felolvasásokkal és Somogyváry 
Gyula, Keresztury Dezső, Ernest Heming-
way, Giuseppe Ungaretti, France Preseren 
műveivel idézzük fel.

Kegyeleti barangolás Isonzó, Doberdó, Júliai-Alpok, 
Karszt-hegység és a Trieszti-öböl vidékein

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programajánlata 2014
Ars Poetica: Szabó Dezső jelmondatával, hogy „minden magyar felelős minden ma-
gyarért” az emlékezésben, a jelenben és a jövőre nézve, bejárjuk a doberdói, isonzói 
I. világháborús csatatereket, leróva kegyeletünket az elesett hősök előtt, hogy áldoza-
tuk történelmi tanulságait továbbadhassuk utódainknak.

Útvonal: Budapest – Siófok – Tornyiszentmiklós – Bántornya – Lendva – Maribor – 
Cilli – Ljubljana – Nova-Gorica – Kanal – Bovec – Trenta – Soča – Nova-Gorica  – 
Tolmin – Javorca – Kobarid-Nova-Gorica – Doberdo del Lago – San Martino del Carso 
– Visintini – Redipuglia – Fogliano-Gorizia – Nova Gorica-Duino – Skocjan– Gorjansko 
– Predjama –Lendva – Tornyiszentmiklós – Siófok – Budapest  


