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Գյուղատնտեսական շրջայցերի ամրագրումը  ցանկալի է կատարել նախքան շրջայց մեկնելը՝ առնվազն 2 օր 

առաջ: Շրջայցից հրաժարվելու դեքում, խնդրում ենք տեղյակ պահել Ագրո Թրիփ ընկերությանը շրջայցը 

սկսվելուց առնվազն մեկ օր առաջ՝ մինչ ժամը 13.00: Բոլոր գյուղատնեսական նշանակության վայրերում 

շրջայցի ժամանակ կան գիդեր ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով: 5-13 տարեկան երեխաների 

համար առաջարկները գործում են կես գին: 

 

 
 

Գյուղատնտեսական շրջայցեր ՀՀ մարզրեում 

1. Շրջայց Վայոց Ձորի մարզ 

 Old Bridge գինու արտադրություն 

 Օld Bridge պատմական վայր 

 Արենի -1 քարանձավ (հայտնի է հնագույն ժամանակների գինեգործական 

վայր) 

 Նորավանք (պատմամշակույթային վայր) 

 Հին Արենի գինու գործարան 

 

Շրջայց դեպի Վայոց Ձորի մարզ իրականացվում է յուրաքնչյուր կիրակի օր: 

Այն տևում է 6-7 ժամ: Շրջայցը իրականացվում է ապահովվագրված և 

օդափոխիչով ապահովված տրաստորտային միջոցի առկայությամբ:  Մեկ 

անձի աժեքը կազմում է 15.000 ՀՀ դրամ , այն իր մեջ ներառում է տրասպորտի, 

գիդի ծառայության, գինու արտադրությունների մուտքի և համտեսի 

արժեքները: 

Անվճար – ջուր և թեթև  քաղցրավենիք: 

 

 

 

Ծանոթություն 
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Old Bridge գինու արտադրությունում կազմակերպվում է շրջայց - ծանոթացում 

գինու արտադրությանը: Առաջարկվում է  3-4  բարձրակարգ գինիների 

համտես, պանիր, ձիթապտուղ, հայկական լավաշ, մրգեր: Հյուրերը կարող են 

դիտել մի քանի րոպե տևողությամբ տեսահոլովակ գինու արտադրության 

մասին:  

Հին Արենի գինու գործարանում  կազմակերպվում է շրջայց - ծանոթացում 

գինու արտադրությանը: Առաջարկվում է  2-3 բարձրակարգ գինիների 

համտես, և արտադրության ծանոթացում: 

 

2. Շրջայց Արագածոտնի մարզ 

 Արմենիան Վայն գինու գործարան 

 Օշական (Մեսրոպ Մաշտոց պատմամշակույթային վայր) 

 Չրերի արտադրություն (անհատ) 

 Վան Արդի գինու արտադրություն (ըստ ցանկության փոխարինվում է նաև 

Ոսկեվազ գինու արտադրության այցի հետ)  

 

Շրջայց դեպի Արագածոտնի  մարզ իրականացվում է յուրաքնչյուր շաբաթ օր: 

Այն տևում է 5-6  ժամ: Շրջայցը իրականացվում է ապահովվագրված և 

օդափոխիչով ապահովված տրաստորտային միջոցի առկայությամբ:  Մեկ 

անձի աժեքը կազմում է 15.000 ՀՀ դրամ , այն իր մեջ ներառում է տրասպորտի, 

գիդի ծառայության, գինու արտադրությունների մուտքի և համտեսի 

արժեքները: 

Անվճար – Ջուր և թեթև  քաղցրավենիք: 
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համար առաջարկները գործում են կես գին: 

 

 
 

 

Ծանոթություն 

 

Արմենիա Վայն գինու արտադրությունում  կազմակերպվում է շրջայց 

 ընկերւթյան արտադրամասերով, գինու հնեցման մառաններով, գինու հատես 

պրոֆեսիոնալ հատեսի սրահում: Առաջարկվում է 3 տեսակի բարձրակարգ 

գինիների համտես, չորահաց, 3 տեսակի պանիրներ,չիր, քաղցր սուջուխ:  

 

 

Վան Արդի գինու արտադրությունում  կազմակերպվում է շրջայց - 

ծանոթացում գինու արտադրությանը, առաջարկվում է  2-3 բարձրակարգ 

գինիների համտես: Հյուրերը կարող են դիտել նաև մի քանի րոպե 

տևողությամբ տեսահոլովակ գինու արտադրության մասին:  

 

Ոսկեվազ գինու գործարանում  կազմակերպվում է շրջայց - ծանոթացում գինու 

արտադրությանը, առաջարկվում է 1-2  բարձրակարգ գինիների համտես:  

 

Չրերի արտադրությունում  ՝ համտես տարբեր տեսակի հայկական մրգերից 

պատրաստված  տեսականի: 


