
Armeniëreis 10-20 mei 2022

 
In samenwerking met Oceanic expeditions 

Armenië is een van de bakermatten van onze cultuur met heel wat vroeg-christelijke schatten, 

kerkjes, relicten en kloosters. Armenië is de wieg van het christendom. Heel wat eeuwenoude kerkjes 
en kloosters zullen hiervan getuigen. Dit alles te midden van ongelooflijke landschappen met de 
bergen van de Transkaukasus en door de verschillende habitats ook een ongelooflijk rijkdom aan 
vogels en planten.  We bezoeken visvijvers en meren, steppes en halfwoestijnen, bergen en het 
bosrijke noorden. Armenië is een klein land in de Kaukasus, omsloten door Turkije, Georgië, 
Azerbeidsjan en Iran. 
Het is een dun bevolkt gastvrij land met slechts 4 miljoen inwoners waarvan er 1.4 miljoen in de 
hoofdstad Yerevan wonen. Armenië is een prachtige vogel- en natuurbestemming en vormt een 
geografisch brug tussen Europa en Azië. 
Het landschap is een afwisseling van diepe canyons, rotsformaties, meren, rivieren en moerassen. De 
transkaukasische bergen leveren een prachtige achtergrond voor het bloementapijt met orchideeën 
en wilde tulpen. 
 



 

Reis Hoogtepunten: Arendbuizerd, Syrische bonte specht, Kleine vliegenvanger, Groene fitis, 

Roze spreeuw, Steppebuizerd, Oostelijke Keizerarend, Dwergarend, Schreeuwarend, 

Steenarend, Vale gier, Lammergier, Aasgier, Kaukasische bergtjiftjaf, Armeense Meeuw, 

Groene en Gewone Bijeneter, Steenheggemus, Kaukasisch Korhoen en Kaukasisch Berghoen, 

Witstaartkievit, Finch’s tapuit, Roodhoofdkanarie, Perzische roodborst, Rotskruiper, 

Roodstaarttapuit, Dwergaalscholvers, Lachsternen, Vorkstaartplevier, Oostelijke blonde 

tapuit, Steenortolaan, Bergkalanderleeuwerik , Grote Rotsklever, Grote vale spotvogel, 

Menetrië’s grasmus, Rode woestijnvink,  

Bloementapijt van wilde tulpen, orchideeën en andere bergflora. De vele kerken en 

kloosters, de Amberdburcht, de Armeense keuken, de Armeense gastvrijheid...  

ERVAREN REISBEGELEIDERS 

Uitzonderlijk wordt deze reis begeleidt door 2 ervaren reisleiders, Jorn Van Den Bogaert en Jef 

Leestmans. Jorn is een zeer enthousiaste natuurliefhebber en reisleider die in alle continenten thuis 

is maar daar het voor hem een eerste maal in Armenië is laat hij zich bijstaan door Jef die Armenië al 

vele malen bezocht heeft voor zowel natuur- als cultuurreizen. De reis wordt georganiseerd door 

Oceanic expeditions een Belgisch reisbureau dat uiteraard in orde is met alle wettelijke regels, 

verplichtingen en verzekeringen.  

Accommodatie en transport  



We overnachten in zeer comfortabel hotels en de uitstekende maaltijden worden genuttigd in 

restaurants op enkele lunches na waar door omstandigheden een pick-nick is voorzien.  Alle kamers 

zijn ensuite dus voorzien van toilet en badkamer. De Armeense keuken is een mix van een 

Mediterrane, Europese en Oosterse keuken met van alle drie het beste. Ze zijn dol op verse kruiden 

en kazen, ook de Armeense wijn is niet te versmaden terwijl de Armeense Cognac een topper is.  

We verplaatsen ons in minibus met plaatselijke zeer ervaren chauffeur, behalve voor de 

bergwandelingen waar we 2 maal  gebruiken maken van plaatselijke 4X4’s die ons zo hoog mogelijk 

in de bergen brengen, dit hangt af van het weer, en daar zal ook van af hangen hoe zwaar de 

bergwandelingen zullen zijn. Normaal gezien, met redelijk weer zijn ook de bergwandelingen redelijk 

kort daar de 4x4’s ons zo goed als tot boven en zelfs helemaal tot boven kunnen brengen, bij 

regenweer is dat minder hoog maar dan doen we de wandeling in een zeer rustig tempo. Hou er 

rekening mee dat we soms op grote hoogte zitten en daardoor kan de wandeling iets moeilijker 

worden maar indien je uitzonderlijk toch denkt dat het wat zwaar is kan je voor de bergwandeling 

nog altijd meerijden tot in de bergen en daar verder van de natuur genieten, ook dan kom je ogen te 

kort.  

De overige wandelingen zijn makkelijk en vrij kort, heel soms zijn de weersomstandigheden zwaarder 

dan de wandeling, hitte in de zuiderse kloven of een fikse namiddagse onweersbui. Deze reis is 

toegankelijk voor iedereen met een gezonde interesse voor natuur. Ervaring is niet noodzakelijk! 

Paspoort is noodzakelijk, visa wordt ter plaatse gekregen en geld kan je uit de muur halen of wisselen 

bij aankomst maar het is een all-in reis op alcoholische dranken en souvenirs na. 

Klimaat en kledij  

In deze periode van het jaar is het over het algemeen mooi en zonnig weer. Het kan echter altijd 

gebeuren, dat het bewolkt is of fikse onweersbuien in de namiddag. In de zuiders kloven kan het flink 

heet zijn tot 30 C maar in de hoge bergen ligt er nog sneeuw. Tijdens de excursies ‘s morgens en ‘s 

avonds kan het best fris tot koud zijn. Goede warme en waterdichte aangepaste kledij voor heel 

uiteenlopende omstandigheden is dus aangewezen. Hou dus rekening met kledij zowel voor hitte, 

regen als voor koude in de vroege ochtend en in de bergen. Vermijd echter dikke kledij, beter is het 

om met lagen te werken. Stevige wandelschoenen  zijn noodzakelijk zeker voor de bergen. Paraplu of 

poncho kunnen handig zijn. Stekende insecten zijn meestal geen probleem maar een muggen 

werend middel is toch aangewezen voor de visvijvers. 

Prijs:  2375 Per persoon op basis van 2 persoonskamers, single supplement 22O Euro. Alles 

inbegrepen behalve alcoholische dranken, alle kamers zijn en suite en de hotels zijn zeer 

comfortabele 3 of 4 sterren hotels. 

REISSCHEMA 
 

Dag 1 (10 Mei) Aankomst – Airport - Yerevan (15 km)  

Vlucht vanuit Brussel naar Armenië waar we rond middernacht aankomen. We maken kennis 

met de plaatselijke gids/vertaler en met onze chauffeur. 

Transfer naar het hotel 



Overnachting in het Royal Plaza hotel 4* (http://www.royalplaza.am )/Ani Plaza/ of 

gelijkaardig 

 
 

Dag 2 (11 Mei) Yerevan – Visvijvers is de Ararat vlakte/Armash (70km) – Yerevan (70 

km )  

 

We verblijven de hele dag bij de visvijvers. Armash is genesteld in de voetheuvels van Mount 

Ararat, de berg waar de Ark van Noah geland zou zijn, het is een groot wetland gebied en ligt 

op het kruispunt van Armenië, Turkije en Nakhichevan, de Azerbeidjaanse enclave  

Het terrein is halfwoestijn met vijvers en natuurlijke zoutmeren, irrigatie en drainage kanalen, 

zoetwater en warme artesische (kwel) bronnen, dit alles heeft Armash omgetoverd tot een 

vogelparadijs met 220 soorten die er tot nu toe genoteerd zijn. 

De Armash visvijvers is een van de hotspots voor vogelaars in de Kaukasusregio en zeker één 

van de  hoogtepunten  van de reis. Bij de visvijvers kom je  ogen te kort met alle 

reigerachtigen, de onvergetelijke Witstaartkievitten, Zwarte ibis, Dwergaalscholvers, Roze 

spreeuwen, rietvogels inclusief Veldrietzanger, Snor en Grote karekiet, Bijeneter, Groene 

bijeneter, Scharrelaar, Steppevorkstaartplevier en Vorkstaartplevier,  Witoogeend maar we 

speuren ook naar de zeldzame Witkopeend. Verder zien we hier ook ons eerste Armeense en  

Pontische meeuwen.  Natuurlijk zijn er ook verschillende steltlopers in de nog bezige trektijd, 

het is een komen en gaan van waadvogels zoals Steltkluut, Kleine strandloper, Kluut, Grutto, 

Poelruiter, Breedbekstrandloper en zowel Kroeskop als Gewone Pelikaan behoren tot de 

mogelijkheden. Over het water scheren vluchten Witwang- Zwarte en Witvleugelsternen, 

Dunbekmeeuwen en Lachsternen. In de rietkragen zitten Menestriës grasmus, Baardmannetje 

en Buidelmees terwijl op de oevers Balkan gele kwikken, Kortteen leeuwerik en plevieren 

rond lopen. Kortom al meteen een topdag. 

Overnachting  in Royal Plaza hotel 4* (http://www.royalplaza.am )/Ani Plaza/ of gelijkaardig 

Breakfast, Lunch- Boxes, Dinner 

http://www.royalplaza.am/
http://www.royalplaza.am/


groene bijeneter 

Witstaartkievit en Zwarte Ibis 

 

 Dag  3 (12Mei)   Yerevan– Birding Hide - Aragats West- Pemzashen  (100 km)  

 

Vandaag leidt onze route naar westelijk Armenië langs de zuidelijke westelijke en voetheuvels 

van de berg Aragats die later nog gaan bezoeken. De habitats zijn meestal bergsteppes schaars 

bedekt met struiken en met een overvloed aan rotsformaties, steenvelden en ondiepe droge 

ravijnen. Het natuurlijke habitat is doorsneden met extensieve akkers en boomgaarden. De 

vogels die we onderweg gaan ontmoeten zijn karakteristiek voor open landschappen met 

Arendbuizerd, Torenvalk en Kleine torenvalk, Hop, Scharrelaar en Bijeneters. Zangvogels zijn 

vertegenwoordigd door Kuifleeuwerik, Bergkalanderleeuwerik, Duinpieper, Isabel en 



Oostelijke blonde tapuit, Finch’s tapuit, Rotsklever, Roodkopklauwier, Kleine Klapekster, 

Roze spreeuw, Rotsmus, Rode bergvink, Ortolaan, Zwartkopgors en Grijze gors. 

Onderwegen stoppen we regelmatig bij plassen op zoek naar migrerende waadvogels en nabij 

Pemzashen bezoeken we een wel begroeid meertje op zoek naar zangvogels. 

Arendbuizerd 

Isabeltapuit 



Overnachting in Pemzashen, 

(www.stoneart.am) 

Breakfast, Lunch, Dinner 
 

  

 

Dag 4 (13 Mei ) 

Pemzashen -   Dendropark - Gyulagarak (120 km)  

 

Vandaag gaan ze noordwaarts over de Bazum bergketen richting Stepanavan. We stoppen 

regelmatig op zoek naar verschillende roofvogels. Op de noordelijke hellingen van Bazum 

veranderen de habitats naar bergwouden met loofbomen gemixt met sparren. De streek heeft 

een grote verscheidenheid aan roofvogels met Schreeuwarend, Dwergarend, Steppebuizerd, 

Wespendief, Havik, er zijn verschillende soorten spechten met Witrugspecht en Syrische 

Bonte Specht en natuurlijk zitten de bossen vol met zangvogels waaronder 

Balkanvliegenvanger, Samamiscus Gekraagde roodstaart en Kruisbek.

Schreeuwarend 

http://www.stoneart.am/


 
Balkanvliegenvanger 

 

Breakfast, Lunch- Boxes, Dinner 

Overnachting in Hotel Alea dat over de Bergen en Bossen uitkijkt, Stepanavan,  

https://www.facebook.com/aleyahotelinstepanavan 

 

 
 

Dag  5 (14 Mei)  Gyulagarak -  – Lori Ponds - Dilijan (80 Km)  
 

In de voormiddag bezoeken we enkele vijvers op het Lori Plateau, De vijvers hebben een mooie 

rietkraag die migrerende roofvogels en watervogels aantrekken. We vinden hier Kwak, Ral- en 

Purperreiger, vele eendensoorten waaronder Casarca en Zomertaling. Zowel Grauwe als 

Bruikne Kiekendief jagen hier en natuurlijk zit het ook hier vol met  waadvogels.  

In de namiddag vertoeven we in de prachtige beukenbossen van Dilijan waar we Zwarte 

wouw en de alom aanwezige Grauwe klauwier en Roodmus zien, Bijeneter en Beflijster 

kunnen ook van de pratij zijn want deze trekken hier door maar natuurlijk broeden ze ook 

hier. In de buurt van het klooster van Haghartsin hopen we spechten te zien zoals: 

Grijskopspecht, Middelste bonte, Syrische bonte en Witrugspecht . In dit oud prachtig bos 

vind je ook Kleine vliegenvanger, Groene fitis, Balkanvliegenvanger, Zwartkopgors en 

Roodmus.  Haghartsin is een kloostercomplex met drie kerken gebouwd in vooral de 13de 

eeuw.  Haghartsin heeft zijn naam gekregen doordat er traditioneel tijdens de bouw steeds een 

arend boven het klooster zweefde en werd toen algemeen belend als het klooster van de 

spelende (zwevende) arend. Hagh betekent spel en Artsin is een vorm van Artsiv wat arend 

betekent in het Armeens. 



Haghartsin 
 

Breakfast, Lunch- Boxes, Dinner 

Overnachting in Tuffenkyan  hotel   
https://tufenkianheritage.com/ru/accommodation/old-dilijan-complex/ 
 

 

Dag 6 (15 mei)  Dilijan - Margahovit - Dilijan (local 4WDs at Margahovit) (18 km) x2   
 

‘s Mogensvroeg staan er enkele 4WD’s op ons te wachten om ons naar de lekplaatsen te 

brengen van het Kaukasisch Korhoen die gelegen zijn op de sneeuwgrens van de met 

Rhodendron bedekte heuvels. Naast het Kaukasisch Korhoen vinden we hier ook 

Waterpieper, Rodenen Blauwe rotslijster, de Kaukasische ondersoort van het Fratertje 

(Brevirostris), Roodvoorhoofdkanarie, 3 ondersoorten van Zwarte roodstaart, alpestris 

ondersoort van de Beflijster en verschillende soorten roofvogels zoals Lammergier, Vale gier, 

https://tufenkianheritage.com/ru/accommodation/old-dilijan-complex/


Steenarend en Schreeuwarend, Steppebuizerds en Havik.

 
 

 De rest van de dag brengen we door in de Tsaghkunyats Mountains. 

In de hooibeemden  bij de dorpen aan de voetheuvels kijken we uit naar Kwartel, Paapje,  

we bekijken zeker de Roodborsttapuiten want we kunnen naast de Europese ook Aziatische en 

Armeense Roodborsttapuit waarnemen. Gele kwikstaarten bekijken we ook goed, de meest 

voorkomende  is de Balkan gele kwik maar Jef heeft in Armenië al 6 soorten waargenomen, 

Roodkopklauwier en Roodmus zijn nog enkele van de vele soorten die we kunnen 

waarnemen. 

In de loofboomwouden en dennen aanplantingen op de noordelijke helling van de Pambak 

bergen vinden we nog verschillende ander vogels zoals spechten maar ook de Kaukasische 

bergtjiftjaf, Groen fitis, Kleine Vliegenvanger en Balkan vliegenvanger.  

Met andere woorden weer een topdag. 

 

4WD vehicles 

Overnight in Tuffenkyan  hotel   

https://tufenkianheritage.com/ru/accommodation/old-dilijan-complex/ 

 

 

 

https://tufenkianheritage.com/ru/accommodation/old-dilijan-complex/


Kaukasische bergtjiftjaf 

  

 
 

Dag 7 (16 Mei)  Dilijan - Sevan -Selim - Yeghegnadzor  

 

We rijden langs Armenië ’s grootste meer het Sevan meer, dit is met zijn 1900 meter boven de 

zeespiegel het tweede hoogste meer van Europa. Het klooster Shevanank bij het meer lijkt op 

feestdagen soms op Scherpenheuvel in zijn gloriedagen met kraampjes allerhande. Bij het meer 

ook Groene en Gewone Bijeneter, Grijze Gors, Ralreiger, Kwak en een kolonie Armeense 

meeuwen, Roerdomp, Purperreiger, Grote Karekiet en Witvleugelstern zijn hier ook aanwezig. 

In de bosjes zitten Sperwergrasmus en Kleine Klapekster. 

 

Vervolgen rijden we over Jef’s favoriete pas, de Selim pas met zijn beroemde Caravanserai die 

op een oude zijderoute lag. Een Caravanserai is een primitieve herberg voor mens en lastdier.  

Zeker de moeite van een bezoek waard maar niet alleen voor de cultuur want rotsmus en 

rotszwaluwen broeden in het gebouw, hop zit regelmatig op het dak en rondom in de bergen 

zitten beide rotslijsters, tapuitsoorten, arendbuizerd enz. Het is weer uitkijken niet alleen voor 

vogels maar ook naar de vele bloemen met oa orchideeen. Soorten die je kan zien zijn 

Arendbuizerd, Blauwborst, Perzische roodborst, Waterspreeuw, Gele Kwikken, Kaukasische 

fraters, Zwarte roodstaart (2 ondersoorten) Rode Rotslijster. Onderweg hopen we op 

Roodkopklauwier, Waterspreeuw, Rode Rotslijster, Arendbuizerd, Steppebuizerd, 

Keizerarend, Dwergarend, en Vale Gier.  

 

 

 



Ons hotel is gelegen bij een klein park met nachtegalen, wielewalen en Dwergooruil. 

 
Overnachting in Eghegnadzor, Hotel Arpa 3*  

(http://www.hotelarpa.am/ ) 

 

Breakfast, Lunch, Dinner 

 

Caravansarai 

http://www.hotelarpa.am/


Rode rotslijster 
 

 

Dag 8 (17 Mei) Yeghegnadzor - Gndasar Mt- Jermuk gorge - Yeghegnadzor 130 km + 

(local 4WDs at Gndasar)  

 

Vroeg opstaan vandaag want de bergwandeling staat op het `programma dit speciaal voor het 

Kaspisch Berghoen, maar natuurlijk zien we ook veel andere vogels en bloemen. Rode 

bergvink, Lammergier, Aziatsch steenpatrijs, Beflijster staan op het lijstje. We rijden met 4X4’s 

top op grote hoogte,zover we kunnen in feite, en daarna wandelen we tot zo dicht mogelijk bij 

de top. Indien je een mindere konditie hebt kan je bij de jeeps blijven en vandaar alles 

bewonderen. Op mijn vorige Armeniëreis hadden we vanaf de jeeps zicht op een Bruine Beer 

met jong, hopelijk zien we hen opnieuw maar beloven kan natuurlijk niet,  de Bezoar geit is 

meer waarschijnlijk te zien. Voor de plantenliefhebbers is dit ook een paradijs met verschillende 

soorten wilde tulpen en orchideeen,  dit geldt trouwens voor de hele reis.  



 
Bruine Beer zeldzaam maar mogelijk 

Tulipa julia 



In de namiddag wandelen we door de vallei richting Noravank klooster één van de 

meesterwerken van Middeleeuwse Armeense architectuur, gebouwd gedurende de 13de-14de 

eeuw door de architecten Siranes en vooral Momik. Dit klooster is het voorbeeld voor alle latere 

gebouwde kerken in Armenië. Het klooster complex is gekend voor zijn markante 

steenversieringen. We zien hier ook de wondermooie Khatskhars of gebeeldhouwde 

kruisstenen. Het klooster ligt boven de prachtige Areni-vallei met zijn basalte orgelpijpen. Voor 

vele toeristen is het klooster-complex de rede om Armenië te bezoeken maar het krioelt hier 

van de vogels zoals Roodvoorhoofdkanarie, Steenarend, Lammergier, Oostelijke blonde tapuit, 

Roodmus Rotszwaluw, Alpengierzwaluw en Perzische roodborst. Tijdens de wandeling in de 

vallei zien we ongetwijfeld vele roofvogels zoals Steenarend, Lammergier, Vale gier en Aasgier 

met kans op Slangenarend. In de vallei broeden zowel Rotsklever als Grote rotsklever, Grijze 

gors, Oostelijke en Grote vale spotvogel, Perzische roodborst.  Indien we nog wat tijd over 

hebben kijken we in de Arpa-vallei naar tuinvogels en vogels van het landbouwgebied die hier 

bestaan uit Koekoek, Syrische bonte specht, Kleine klapekster, Wielewaal en Zwartkopgors

.Noravank verscholen in de bergen 



Roodvoorhoofdkanarie 

 

Overnachting in Eghegnadzor, Hotel Arpa 3*  

(http://www.hotelarpa.am/ ) 

Breakfast, Lunch, Dinner 

 
 

Dag 9 (18 Mei)   Yeghegnadzor - Vedi Hills - Urts Mts – Yerevan ( 130 km)  

 

In de voormiddag bezoeken we eerst de halfwoestijn van de Vedikloof want in de namiddag is 

het hiervoor meestal te warm. In deze halfwoestijn met Tamarisk, Pallas duindoorn en 

saliestruikvegetatie vinden we heel wat interessante vogels zoals Finch’s tapuit, 

Roodstaarttapuit, Rosse waaierstaart, Perzische roodborst, Steenortolaan,  Oostelijke en Grote 

vale spotvogel, Woestijnvink en Vale woestijnvink, Rotsklever en Grote rotsklever, Rotsmus 

en waarschijnlijk  is de Bleke rotsmus ook al terug. Hier broeden heel wat Isabel tapuiten, en 

kuifleeuweriken maar ook Kortteenleeuwerik.  

In de lucht cirkelen verschillende roofvogels zoals Aasgier, Vale gier, Arendbuizerd en zelfs 

regelmatig Lammergier en Monniksgier. 

 

In de namiddag bezoeken we de Urts bergen en in de voetheuvels zoeken we naar de 

specialisten van het open gebied met droge bergsteppes, de fauna is eend beetje gelijkaardig als 

in Vedi met Bergkalanderleeuwerik, Duinpieper, Korteenleeuwerik, Finch’s tapuit, Bleke 

rotsmus indien we een soort gemist hebben in Vedi dan krijgen we nu een herkansing maar 

hogerop in dit gebied is onze beste kans op de Oostelijke roodstaarttapuit. We mogen ook niet 

vergeten dat we hier vlakbij het Khosvor reservaat zitten met de bedreigde Perzische panter en 

http://www.hotelarpa.am/


Kaukasische Lynx, deze 2 soorten zijn zo zeldzaam dat we die meer dan waarschijnlijk niet 

zien maar kans op Bruine Beer is er weer wel. 

Finch’s tapuit

Grote rotsklever 

 

4WD vehicles 

Overnachting in Royal Plaza hotel 4* (http://www.royalplaza.am ) 

Breakfast, Lunch boxes, Dinner 

 

 

 

 

 

http://www.royalplaza.am/


 

Dag 10 (19 Mei) (125 km)    

Yerevan - Mount Aragats (South) (102 km ) - Amberd fortress-castle  – Yerevan  (44 

km) 

 

Onze laatste dag wordt zeker niet de minste, we hebben die voorbehouden om Armenië’s 

hoogste berg te bezoeken de Aragats, 4090 meter hoog. We hebben die niet voor niets tot het 

laatste gehouden want boven kan er nog flink wat sneeuw liggen.  Op onze eerste stop speuren 

we naar Bergkalanderleeuwerik en hogerop naar Perzische roodborst, Kaukasische bergtjiftjaf,  

Perzische roodborst, Sneeuwvink, Rode en Blauwe rotslijster en Steenheggemus om maar 

enkele te vernoemen. We rijden tot de sneeuwgrens voor Grijze gors, Alpenheggemus en 

Kaukasische strandleeuwerik. Juist onder de sneeuwgrens worden we betoverd met een prachtig 

bloementapijt van krokussen en sterhyacinten, Crocus adamii, Scilla amrmenia en Scilla 

montana zover het oog rijkt. 

 

Met de Amberdburcht en klooster erbij wordt dit een prachtige afsluiter. De Amberd burcht ligt 

op 2300 meter hoogte op de samenvloeing van de Arkashen en de Amberd. De naam van de 

burcht Amberd betektent “burcht in de wolken” en is gebouwd in de 7de en 10de eeuw. In de buurt 

van de burcht kijken we uit naar onder meer Alpenkraai, Beflijster, Alpengierzwaluw en 

Ortolaan. Er is altijd een goede selectie van roofvogels rand Aragats met alle Europese gieren, 

Steenarend, Schreeuwarend, Dwergarend, Slangenarend, Arendbuizerd en Steppebuizerd, 

Zwarte wouw, Wespendief, Slechtvalk, Boomvalk, Torenvalk, Sperwer en Havik.  

Wat een afsluiter.

 
 

Overnachting in Yerevan, Royal Plaza hotel 4* (http://www.royalplaza.am ) 

 

Breakfast, Lunch- Boxes, Dinner 

 

 Dag 11 (20 Mei) (15km)    

Vertrek 

Yerevan – airport 

Transfer naar de luchthaven.  

http://www.royalplaza.am/


steenarend en alpenkraa



 
 

Indien je meer info wil of meer foto’s geef dan een seintje jefleestmans@gmail.com 

Interesse?  Stuur een email naar      Jorn Van Den Bogaert jornvdb@hotmail.com 

                                                      Of     Jef Leestmans  jefleestmans@gmail.com 

                                                      Of     Oceanic Expeditions info@oceanicexpeditions.be 
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