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WELCOME

Armenia Airways management and
Flight Crew welcomes its passengers.
The company started flights from
Yerevan, Armenia to Tehran, Iran a
year ago but the staff together with
partner travel agencies has over
30 years of experience in tourism
services.
Founder and CEO of the company
Arlen Davoudyan, together with his
wife Jizel Bandari, founded the Tatev
T.T.T. Travel Company years ago
and are among the leaders in the
Armenian tourism industry with their
services.

Mr. Davoudyan became General
Director of Armenia Airways Air
Company in 2018. The Airline
operates BAE 146-300 Aircraft with
EK 14601 registration on YerevanTehran-Yerevan route.
The airline plans to add another
BAe 146-300 Aircraft to its fleet and
expand its route network to Russia
and Europe soon, as well as Middle
East Region.

WELCOME

ON BOARD

We wish you a safe flight

ARMENIA AIRWAYS
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REPUBLIC
OF
ARMENIA
TERRITORY

29,743 thousand sq. m

AVERAGE ALTITUDE

Armenian

1800m

HIGHEST MOUNTAIN PEAK
ADMINISTRATIVE UNITS

Armenian Apostolic Church*

11 provinces

Yerevan

POPULATION

2,986,500 (as of January 2017)

ETHNIC GROUPS

Christianity

Mountain Aragats (4090m)

CAPITAL CITY

OFFICIAL LANGUAGE

CHURCH

Armenian Dram (АМD)

CURRENCY

		 UTC+4

TIME ZONE

		+374

Armenians, Russians, Yazidis

RELIGION

AREA CODE

* Armenia – the first country that
recognized Christianity as official
state religion.
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Address
Ghazar Parpetsi Street,
16 building, appartment 4
Mob.:+374 94197557
Tel.: +374 11700354

www.imr.am
IMR in cooperation with international
worldwide
research
companies
commits to integrate international
marketing research tools into Armenian
business environment.
Majority of IMR team members has sound
experience in research for more than
10 years.
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IMR is an ESOMAR member since 2013.
Our slogan is – TRACK THE CHANGES.
Our long-term objective is to maintain
strong and long-lasting relationship
with our clients by providing accurate,
valuable and current marketing research
products.
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Armenia is a quite accessible and
safe destination for tourists. A place
of intellectual facets where one
whilst touring can learn about the
deep history and culture spanning
thousands of years of history.
We have tourist attractions and
offerings unique to the world, such
as the world’s longest reversible
cableway, Wings of Tatev. It offers
the shortest, most picturesque and
impressive route to the jewel of
Armenia, Tatev Monastry (9th c.). It’s
worth mentioning the only standing
Pagan Temple, Garni, and Areni
Cave with its 6100-year-old winery
discovered in 2007.
Featuring picturesque nature and
landscapes, the pleasant climates
are conducive to experiencing an
abundance of touristic surprises.
Armenia possesses an intangibly rich
heritage with a wealth of preserved
ethnic traditions, food culture, social
lifestyle, and more.

The characteristic warm hospitality
of the Armenians and the special
attention given to tourists are reasons
why many return time and again.
There is a comforting feeling of safety
when you visit Armenia with your
family and especially with children.

WHAT’S THE
ATTRACTION
OF ARMENIA
AND WHY
CHOOSE
ARMENIA?

ARMENIA TRAVEL TIPS
FROM SUSANNA SAFARYAN,
CHAIRPERSON OF THE
TOURISM COMMITTEE OF
THE MINISTRY OF
ECONOMY OF RA.
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WHAT DOES
ARMENIA
OFFER IN
THE FIELD OF
ADVENTURE
TOURISM?

ARMENIA TRAVEL TIPS FROM SUSANNA SAFARYAN,
CHAIRPERSON OF THE TOURISM COMMITTEE OF
THE MINISTRY OF ECONOMY OF RA
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Walking tours
Mountaineering
Active leisure activities –
paragliding, riding, rafting,
helicopter flights

With the vast landscape of mountains and forest it is a must to try
the Walking Tours and Mountain Hikes. A selection of active leisure
activities include – zip lining, paragliding, horse riding, rafting, balloon
riding and helicopter flights to name a few.
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ARMENIA TRAVEL TIPS FROM SUSANNA SAFARYAN,
CHAIRPERSON OF THE TOURISM COMMITTEE OF THE
MINISTRY OF ECONOMY OF RA

I love Armenian wines made of
Areni and Voskehat grape types.
However you can’t go wrong
selecting most other Armenian
wines. The country has more than
400 indigenous grape varieties.

WHAT’S
YOUR
ARMENIAN
WINE OF
CHOICE?

BEST WAY
TO SPEND
TIME WITH
FRIENDS?
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FROM WHICH
COUNTRIES
DO PEOPLE
MAINLY VISIT
ARMENIA?

2019 January to September
figures show the following
statistics of top five country
travellers to Armenia;

1. Russia

646563

2. Georgia

248348

3. Iran

132388

4. USA

54677

5. Germany

33220

I always enjoy an evening stroll around Cascade
(the Cafesjian Center for the Arts) where the
youth and holiday makers like to gather day or
night. Saryan Street is perfect for wine lovers
with a whole strip of cafes and wine bars, the
Opera House and Northern Avenue are popular
for family walks at all hours.
Visits to regions are fantastic for gastronomy
appreciation, and I like taking part in master
classes and workshops at the regional vineyards,
gastro yards and art galleries. Attending various
festivals and cultural events with friends are
always exciting to learn more about traditions
and customs of locals. Traditional marketplaces
never disappoint if you’re a curious shopper.
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ARMENIA

A RENAISSANCE IN THE SACRED LAND OF WINE
In recent years, the Armenian wine scene
has been enjoying a rebirth. New wineries
and vineyards are being established every
year over the past decade, elegant wine bars
in Yerevan’s Saryan Street, Northern Avenue
and Cascade neighbourhoods educate the
Armenian public and foreign visitors about
Armenian wines, and bustling wine festivals
in Areni, Ashtarak and Yerevan promote
wine culture to local Armenians…..and
yet a decade ago the industry was almost
completely unknown abroad. Why would
this be?
According to the Bible, the prophet Noah
settled his family in “the Mountains of Ararat”
after the Deluge, and planted a vineyard.
Archeaological evidence from the Areni Cave,
in Armenia’s southern Vayots Dzor region,
indicates that viticulture and winemaking
were well developed in the Arpa Valley 6200
years ago, and that wine played an important
role in ritual and religion at that time. Upon
Armenia’s conversion to Christianity in 301,
Church hierarchs examined those aspects of
deeply-rooted Armenian pagan wine culture
and ritual which were not in conflict with
Christian values, and Christianised them;
most of these rituals persist.
The Annexation of independent Armenia into
the Soviet Union in 1920 was catastrophic
for the small but vibrant Armenian wine
industry. Communist central planners
mandated that Armenia was to focus on
brandy production for the USSR market,
and table wine production was discouraged.
The chaos of the 1990’s and the collapse of
Armenia’s traditional Russian market all but
killed the industry.
Nonetheless a few local pioneers of the
industry over the past two decades started
utilising modern European equipment and
techniques, with renowned indigenous wine
grape varieties produced in the harsh highaltitude volcanic environment of Armenia,
to produce quality wines of unique taste
profile and a fascinating backstory. Diaspora
Armenians from Argentina, the United States
and Italy in the past decade made substantial
investments in vineyard development,

14

wineries and brand development, utilising
renowned foreign winemakers to train local
staff in many cases, and opening market
channels outside the customary Russian
market. Experienced American-Armenian
winemaker Vahe Keushguerian established
his incubator winery to vinify grapes for
vignerons who had yet to invest in their
own winery. In more recent years, foreign
investors with no Armenian ancestry have
started investing in the industry, such as
German winemaker Jean-Paul Berger, Napa
Valley winemaker Paul Hobbs, and Swiss
wine merchant and winery company Schuler.
Training partnerships between Armenia’s
wine sector and that of Germany have been
developed with support from the German
government. A region-to-region partnership
in winemaking, marketing and rural tourism
operations with the volcanic high-altitude
wine region of Orange in New South Wales,
Australia, has been established by Armenia’s
Distant Plateaus of Wine Foundation.
Key wine regions to visit are the Arax Valley
regions of Aragatsotn and Armavir, and the
Arpa Valley region of Vayots Dzor. Armenia’s
northern region of Tavush is becoming
known for its signature Lalvari grape
variety, producing quality white whines. The
signature varietals for Vayots Dzor, a high
semi-desert region with over 300 days of
sunshine per year, are Sev Areni, an elegant
red variety amenable to aging in Caucasian
oak, and Voskehat, a white variety with
a floral bouquet. These varieties are now
spreading into the Arax Valley as well due
to high consumer demand for wines made
from these cultivars. Quality wineries with
sophisticated wine tourism offerings include
Voskevaz, Armenia Wine Company, Armas
and Van Ardi in Aragatsotn region, Karas
in Armavir region, and Trinity Canyon, Old
Bridge and Hin Areni in Vayots Dzor region.

DR. SIMON APPLEBY,

Chairman and Co-Founder,
Distant Plateaus of Wine
Foundation
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LOCATION : Gegharkunik Province.
WATER VOLUME : 33 km³
DISTANCE : 63 km from Yerevan

WHAT TO DO

IN ARMENIA
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LAKE SEVAN
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LOCATION: Armavir Province
TYPE : Cathedral
BUILT : 7th century
DISTANCE : 20 Km from Yerevan
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WHAT TO DO

IN ARMENIA

ZVARTNOTS
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LOCATION : Syunik Province
TYPE : Monastery
BUILT : 9th century
DISTANCE : 255 Km from Yerevan

TATEV MONASTERY

WHAT TO DO

IN ARMENIA

KARAHUNJ

LOCATION: Syunik Province
TYPE : Observatory
BUILT : 14000 - 7500 BC
DISTANCE : 207 Km from Yerevan
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ARMENIA’S
ICAE is an armenian company created to
support Armenia in becoming a hub in the
region for art and culture by connecting
cultures together and building bridges
between Armenia and the world.
The newly opened art space, LATITUDE,
managed by ICAE LLC, located in the
Vahakni District is much more than simply
an art space: it’s a center for linking
artists with all art actions, education, and
a place to work, display and develop the
contemporary art process in one location.
LATITUDE is branded to the specific
geographical point that shapes each of us,
at our own, “latitude.” It brings into focus
our understanding of place, identity and
borders – just a few of the topics addressed
in the current exhibition, “Impossible to
Find,” and features a significant selection
of international artists, and curated by
the Italian curator Angelica Gatto. The
new 400 m² has on display a mixture of
paintings and installation art. The opening
exhibition features artworks by Imran
Qureshi, from Pakistan, Kevork Mourad,
from Syria, Roberto Pugliese from Italy
and Walid Siti from Iraq Kurdistan.
LATITUDE is working to connect and link
cultures and artistic practices. All these
artists were happy to return to Yerevan
for the second time, as they took part in
the ground breaking 2018 “Soundlines of
Contemporary Art Exhibition”, ICAE2018.
LATITUDE is embarking upon an
ambitious program with the aim of
cultivating and stimulating the Armenian
cultural community by creating fresh
conversations centered around the link
between Armenian and international
art. As a pioneer project the art space
LATITUDE will promote cultural diversity
through open source education and
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ANCIENT PAST
BRIDGED TO
CONTEMPORARY
ART

@latitudeyerevan

vocational
training,
and
develop
Armenia‘s burgeoning contemporary art
scene. LATITUDE will host professional
workshops, lectures, and special events
designed to encourage and develop
cross-cultural relations and promote a
culturally rich platform for the benefit of
children and adults.
LATITUDE, with its commitment to
education, will provide a fresh injection
of new ideas and new job opportunities,
international perspectives, and promote
cultural diplomacy in Armenia and abroad.
In discussion with potential local and
international partners such as AGBU,
COAF and the American University of
Armenia extension program, an art in
business curriculum will be created which
will provide certified graduates. LATITUDE
envisions these graduates can become
interns resulting in job creation with
opportunities in the professional art fields
such as gallery directors, curator‘s, art
handlers, and production manager’s.
As part of its mission, LATITUDE will
support the Yerevan Biennial by donating
the net income from all of the sales of art
created and exhibited on site to the Yerevan
Biennial Art Foundation. This linked
project, announced by ICAE during the
opening of LATITUDE, is slated to launch
their inaugural event from September to
December 2020 taking place in venues
throughout the city supporting not only
the cultural and artistic scene of Armenia
but as well the increase of tourism for the
country.
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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

«Արմենիա էյրվեյզ» ավիաընկերության
ղեկավարությունը եւ թռիչքային
անձնակազմը ողջունում են իրենց
ուղեւորներին։
Ավիաընկերությունը իր թռիչքները
սկսել է Երեւան-Թեհրան-Երեւան
ուղղությամբ մեկ տարի առաջ,
սակայն անձնակազմը եւ գործընկեր
տուրիստական ընկերությունն ունի
30 տարվա համագործակցության
փորձ` աշխատելով տարբեր ավիաընկերությունների հետ։
Ավիաընկերության
հիմնադիր
եւ
գործադիր տնօրեն Առլեն Դավուդյանն
իր տիկնոջ Ջիզել Բանդարիի հետ
համատեղ` տարիներ առաջ հիմնել են
«Տաթեւ
ՏՏՏ»
տուրիստական
ընկերությունը, որն իր մատուցած

ծառայություններով հադիսանում է
Հայաստանում
տուրիզմի
ոլորտի
առաջատարներից
մեկը:
Պրն.
Դավուդյանը
2018
թվականին
նշանակվել է «Արմենիա Էյրվեյզ»
ավիաընկերության գլխավոր տնօրեն:
Ավիաընկերությունը իրականցնում է
իր չվերթները BAE 146-300 տիպի
ինքնաթիռով՝ EK14601 գրանցմամբ։
Ավիաընկերությունը պլանավորում է
մոտ ապագայում ավելացնել իր
ինքնաթիռների պարկը, որը թույլ կտա
ընդլայնել իր երթուղային ցանցը դեպի
Ռուսաստան, Եվրոպա, ինչպես նաեւ
Մերձավոր Արեւելք ։

ԲԱՐԻ
ԳԱԼՈՒՍՏ

ՄԵՐ ՕԴԱՆԱՎ

Մաղթում ենք Ձեզ բարի թռիչք:
«ԱՐՄԵՆԻԱ ԷՅՐՎԵՅԶ» ԱՎԻԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԱԾՔԸ

29743 կմ 2

ՄԻՋԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ ԿԵՏԸ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԷԹՆԻԿ ԽՄԲԵՐ

Հայերեն

1800մ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ

Քրիստոնեություն

Արագած լեռ (4090մ)
11 մարզ

Հայ առաքելական եկեղեցի
Հայկական դրամ

Երևան

ՀԿԺ+4

2,986,500 (հունվար, 2017)

+374

հայեր, ռուսներ, եզդիներ

ԿՐՈՆ

ԵԿԵՂԵՑԻ
ԱՐԺՈՒՅԹ

ԺԱՄԱՅԻՆ ԳՈՏԻ
ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿՈԴ

* Հայաստանը առաջին երկիրն է,
որ քրիստոնեությունը ճանաչեց
որպես պաշտոնական
պետական կրոն:
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Հասցե
Ղազար Փարպեցու փող.,
16 շենք, բնակարան 4
Բջջ.:+374 94197557
Հեռ.: +374 11700354

www.imr.am
«Այ Էմ Առ»-ը համագործակցելով
միջագային խոշոր հետզոտական
ընկերությունների հետ միտում ունի
զարգացնելու հայկական բիզնես
միջավայրը՝ ներդնելով մարքեթինգային
ուսումնասիրությունների նորանոր
գործիքներ:
«Այ Էմ Առ»-ի աշխատակիցներից շատերը
ունեն 10 և ավել տարիների փորձ
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մարքեթինգային հետազոտություններում:
«Այ Էմ Առ»-ը ESOMAR-ի անդամ է 2013 թ-ից:
Մեր նշանաբանն է «հետևել և
վերահսկել փոփոխությունները:
Մենք ստեղծում ենք երկարատև բիզնես
հարաբերություններ մեր հաճախորդների
հետ ապահովելով ծառայությունների
բարձր և կայուն որակը:
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Հայաստանը զբոսաշրջիկների
համար մատչելի և ապահով
ուղղություն է:
Ինտելեկտուալ ուղղություն է,
որտեղ հնարավոր է և
ճանապարհորդել և սովորել
բազմամյա պատմության և
մշակույթի մասին:
Ունենք բացառիկ զբոսաշրջային
վայրեր ու առաջարկներ, որոնք
եզակի են ամբողջ աշխարհում՝
Տաթևի վանական համալիր
և աշխարհի ամենաերկար
երկկողմանի ճոպանուղի,
Գառնու հեթանոսական տաճար,
6000 և ավելի տարվա գինու
պատմություն ներկայացնող
Արենի քարանձավ:
Գեղատեսիլ բնության,
լանդշաֆտի և կլիմայի
առավելությունների, ինչպես նաև
բնության զբոսաշրջիկության
հարուստ առաջարկների:

Հային բնորոշ ջերմ
հյուրընկալությունը և
զբոսաշրջիկի նկատմամբ
առանձնահատուկ
ուշադրությունը։
Ընտանիքով՝ երեխաների
հետ, Հայաստան այցելության
ապահովության զգացողությունը։

Ո՞ՐՆ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԳՐԱՎՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԻՆՉՈ՞Ւ
ԸՆՏՐԵԼ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

Ոչ նյութական հարուստ
ժառանգության համար,
ինչպիսիք են պահպանված
էթնիկ ավանդույթները, սնունդը,
կենցաղը և այլն:

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ
ՍԱՖԱՐՅԱՆԻՑ
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ԻՆ՞Չ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
ԱՐԿԱԾԱՅԻՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Քայլարշավներ
Լեռնագնացություն
Ակտիվ հանգստի
առաջարկներ - զիպլայն,
պարապլան, օդապարիկով
թռիչքներ, ձիավարություն,
ռաֆթինգ, ուղղաթիռով
թռիչքներ

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆԻՑ
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ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆԻՑ

Հայկական Արենի
և Ոսկեհատ
տեսակներից
ստացված գինիներ

ՁԵՐ
ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԳԻՆԻՆ

ԸՆԿԵՐՆԵՐԻ
ՀԵՏ ԺԱՄԱՆԱԿ
ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
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Ո՞Ր ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ԵՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ
ԱՅՑԵԼՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

2019 թվականի հունվարից
սեպտեմբեր ամիսներին
Հայաստան ամենաշատ
այցելած հինգ երկրների
վիճակագրությունը
հետևյալն է.

1. Ռուսաստան

646563

2. Վրաստան

248348

3. Իրան

132388

4. ԱՄՆ

54677

5. Գերմանիա

33220

Զբոսանք երեկոյան Երևանով Կասկադ՝
երիտասարդության հավաքատեղի, Սարյան՝
գինեսերների հավաքատեղի, Օպերա
և Հյուսիսային պողոտա ընտանեկան
զբոսանքների հարմար վայր
Այցելություններ մարզեր՝ Գաստրո բակեր,
արհեստանոցներներում վարպետաց
դասերի մասնակցություն
Այցելություն բազմաբնույթ փառատոնների և
միջոցառումների
Այցելություն առևտրի ժամանակակից
կենտրոններ։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՍՈՒՐԲ ՀՈՂԻ ԳԻՆՈՒ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ
Վերջին տարիներին հայկական գինին
վերածնունդ է ապրում:
Յուրաքանչյուր տարի բացվում են
գինու նոր գործարաններ, ստեղծվում
խաղողի այգիներ, Էլեգանտ գինու
բարեր՝ Երևանի Սարյան փողոցում,
Հյուսիսային պողոտայում և
Կասկադի հարևանությամբ: Հայ
հասարակությանը և արտասահմանցի
այցելուներին կրթելով հայկական
գինիների մասին, իսկ Արենիում,
Աշտարակում և Երևանում
գինու փառատոնները խթան են
հանդիսանում հասարակությանը
ծանոթանալ գինու մշակույթի
հետ… և դեռ մեկ տասնամյակ
առաջ արդյունաբերությունը
գրեթե ամբողջությամբ անհայտ
էր արտասահմանում... ինչն՞ էր
պատճառը:
Ըստ Աստվածաշնչի՝ Նոյը իր
ընտանիքի հետ ջրհեղեղից հետո
կանգ առավ Արարատ Լեռան լանջին
և տնկեց խաղողի ողկույզներ։
Վայոց ձորի մարզի Արենիի
քարանձավում հնագիտական
պեղումների ընթացքում գտնված 
ապացույցները վկայում են,
որ 6200 տարի առաջ Արփայի
հովտում խաղողագործությունը և
գինեգործությունը լավ զարգացած էր
և այդ ժամանակաշրջանում գինին
մեծ դերակատարություն ունեցավ
ծիսակատարության և կրոնի մեջ:
301 թվականին Հայաստանի կողմից
Քրիստոնեությունն ընդունելուց
հետո եկեղեցական բարձրաստիճան
առաջնորդները ուսումնասիրեցին
խորը արմատավորված հայկական
հեթա-նոսական գինու մշակույթը.
և այն ծեսերը որոնք չէին հակասում
քրիստոնեական արժեքների` դարձան
քրիստոնեական։
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Հայաստանի անդամակցումը
Խորհրդային Միության (1920
թվական), փոքր, բայց կենսունակ
հայկական գինու արդյունաբերության
համար աղետալի էր: Կոմունիստները
պահանջում էին, որ Հայաստանը
կենտրոնանա միայն կոնյակի
արտադրության վրա` ԽՍՀՄ շուկայի
համար, որի արդյունքում ցավոք
տուժեց գինու արտադրությունը,
իսկ 1990-ականների քաոսն ու
Հայաստանի ռուսական ավանդական
շուկայի փլուզումը վերջնականապես
ջախջախեց այն։
Այնուամենայնիվ, վերջին երկու
տասնամյակների ընթացքում
հայկական գինեգործական
արդյունաբերության մի քանի
առաջամարտիկներ սկսեցին
օգտագործել ժամանակակից
եվրոպական սարքավորումներ
և տեխնիկա՝ տեղական հայտնի
գինու խաղողի տեսակներով, որոնք
արտադրվում են Հայաստանի
բարձրադիր հրաբխային
միջավայրում, արտադրելով
բարձրորակ գինիներ՝ յուրօրինակ
համերով։
Զգալի ներդրումներ են եղել նաև
Արգենտինայի, Միացյալ Նահագների
և Իտալիայի հայերի կողմից: Նրանք
նպաստել են խաղողի այգիների
զարգացման, գինեգործության և
ապրանքանիշի մշակման գործում՝
հրավիրելով արտասահմանյան
հայտնի գինեգործներին՝ տեղացի
անձնակազմին վերապատրաստելու
և չբավարարվելով միայն ռուսական
շուկայով` ճանապարհ հարթել դեպի
այլ շուկաներ:

Ամերիկահայ փորձառու գինեգործ
Վահե Քուշգուերյանը ստեղծեց իր
գինեգործության ինկուբատորը`
նորարար ծառայություն մատուցելու
գինեգործներին, որոնք
հնարավորությունը չունեին
ներդրումներ կատարել իրենց
սեփական գինեգործությունը
հիմնելու համար:

Հատկանշանական է նաև Վայոց Ձորի
խաղողի տեսականին, որը ի դեպ
գտվնում է բարձր կիսաանապատային
տեղանքում` ստանալով տարվա
կտրվածքով 300 արևային օր.
դրանք են Սև Արենին ու Ոսկեհատը:
Ելնելով աճող պահանջարկից այս
խաղողի տեսակները այժմ տարածում
են գտել նաև Արաքսի հովտում։

Վերջին տարիներին ոչ հայկական
ծագում ունեցող գինեգործները
ևս ներդրում ունեցան այս
բնագավառում. այդ շարքում են
գերմանացի գինեգործ ԺանՊոլ Բերգերը, «Նապա Վալլիի»
գինեգործ Փոլ Հոբսը և «Շուլեր»
շվեյցարական գինեգործական
ընկերությունը: Հայաստանի
գինու ոլորտի և Գերմանիայի
միջև վերապատրաստման
գործընկերությունը մշակվել է
գերմանական կառավարության
աջակցությամբ: Ավստրալիայի
Նոր Հարավային Ուելս նահանգի
«Օրենջ» գինու տարածաշրջանի
հետ գինեգործության,
շուկայավարման և գյուղական
տուրիզմի գործողություններում`
համագործակցություն է ստեղծվել
Հայաստանի «Distant Plateaus of Wine»
հիմնադրամի հետ:

Գինու զբոսաշրջիկության վառ
կենտրոններն են Արագածոտնի
մարզի Ոսկեվազ համայնքը,
«Արմենիա վայն» ընկերությունը,
«Արմասը» և «Վան Արդին»: Արմավիրի
մարզի «Կարասը», Վայոց ձորի
մարզում գտնվող «Տրինիտի Կանյոնը»,
«Հին կամուրջն» ու «Հին Արենին»:

«DISTANT PLATEAUS OF WINE
FOUNDATION» հիմնադրամի
համահիմնադիր և խորհրդի
նախագահ՝

ԴՐ. ՍԱՅՄՈՆ ԱՓԸԼԲԻ

Այցելության հիմնական մարզերն են
Արագածոտնի և Արմավիրի Արաքսի
հովտային շրջանները և Վայոց ձորի
Արփա գետի հովիտը:
Տավուշի մարզը հատկանշական է
Լալվարի խաղողի բազմազանությամբ`
որակյալ սպիտակ գինիներ
արտադրության համար:
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ԾԱՎԱԼ. 33 կմ 3
ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Գեղարքունիքի մարզ
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. Երևանից՝ 63 կմ

ՈՒՐ ԳՆԱԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

46

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ
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ՏԵՍԱԿ. տաճար
ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Արմավիրի մարզ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ. 7-րդ դար
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. Երևանից՝ 20 կմ
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ՈՒՐ ԳՆԱԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԶՎԱՐԹՆՈՑԻ ՏԱՃԱՐ
49

50

51

ՏԵՍԱԿ. վանք
ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սյունիքի մարզ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ. 9-րդ դար
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. Երևանից՝ 255 կմ

ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔ

ՈՒՐ ԳՆԱԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ

ՏԵՍԱԿ. աստղադիտարան
ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սյունիքի մարզ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ. 14000 - 7500 մ.թ.ա.
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. Երևանից՝ 207 կմ
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ԿԱՄՈՒՐՋ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱՎՈՒՐՑ
ԱՆՑՅԱԼԻ ԵՎ
ԱՅՍԻԷՅԻ-ն հայաստանյան ընկերություն
է, որը հիմնվել է Հայաստանը
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
տարածաշրջանային արվեստի և
մշակութային կենտրոնի վերածելու
ԱՐՎԵՍՏԻ ՄԻՋԵՎ
նպատակով՝ հանգուցելով մշակույթները
և կամուրջներ ստեղծելով Հայաստանի և
աշխարհի միջև:
Վահագնի թաղամասում գտնվող
LATITUDE նորաբաց արվեստասրահը,
որը համակարգվում է ԱՅՍԻԷՅԻ ՍՊԸ-ի
կողմից, ավելին է քան պարզապես
արվեստասրահ այն կենտրոն է, որը
միավորում է արվեստագետներին
բազմաբնույթ ստեղծագործական,
կրթական և աշխատանքային
գործունեությունների շուրջ՝
հնարավորություն տալով մեկ վայրում
ցուցադրել և զարգացնել ժամանակակից
արվեստի գործընթացը:
LATITUDE-ը խորհրդանշում է այն
եզակի աշխարհագրական կետը, որը
ձևավորում է մեզնից յուրաքանչյուրը՝
մեր իսկ սեփական «լայնությունում»:
Այն արտացոլում է տեղի, ինքնության և
սահմանների մեր պատկերացումները՝
մի քանիսը այն թեմաներից, որոնք
արծարծվում են «Անհնար է գտնել»
խորագրով ընթացիկ ցուցահանդեսում,
որում իրենց աշխատանքներն են
ներկայացրել մի շարք նշանակալի
միջազգային արվեստագետներ,
և որը համակարգվում է իտալուհի
կուրատոր Անժելիկա Գատտոյի կողմից:
Նորաբաց 400 քառակուսի մետրում
միաժամանակ ցուցադրված են
նկարչական և ինստալյացիոն արվեստի
նմուշներ: Արվեստասրահի բացման
ցուցահանդեսում ներկայացված
են պակիստանցի Իմրան Քուրեշիի,
սիրիաբնակ Կևորկ
Մուրադի, իտալացի Ռոբերտո Պուլիեզեի
և իրաքցի քուրդ Ուալիդ Սիթիի
արվեստի նմուշները:
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LATITUDE-ը աշխատում է կամրջել
մշակույթներ և ստեղծագործական
փորձեր: Նշյալ բոլոր արտիստներն
ուրախ էին երկրորդ անգամ
վերադառնալ Հայաստան ICAE
2018-ի շրջանակում անցկացված
նորարարական «Ժամանակակից
արվեստի ձայնագծեր ցուցահանդես»-ին
մասնակցելուց հետո:
LATITUDE-ը մեկնարկում է խոստումնալից
նախագիծ, որի նպատակը
Հայաստանում մշակութային համայնքի
զարգացումն ու խրախուսումն է՝ հայ և
միջազգային արվեստի միջև թարմաշունչ
երկխոսություն ծավալելու միջոցով։
Որպես անդրանիկ նախագիծ՝ LATITUDE
արվեստասրահը կխթանի մշակութային
բազմազանությունը բաց կրթական և
մասնագիտացված ուսուցման միջոցով
և զարկ կտա Հայաստանում ծաղկող
ժամանակակից արվեստի ասպարեզի
զարգացմանը: LATITUDE-ը կանցկացնի
աշխատարաններ, դասախոսություններ
և հատուկ միջոցառումներ, որոնք կոչված
կլինեն զարգացնելու և խրախուսելու
միջմշակութային հարաբերությունները
և ծառայելու որպես երեխաներին ու
մեծահասակներին ներգրավող հարուստ
մշակութային հարթակ։
LATITUDE-ը՝ հավատարիմ մնալով
կրթելու իր հանձնառությանը,
կապահովի թարմ գաղափարների նոր
չափաբաժին, աշխատանքային նոր
հնարավորություններ, միջազգային
հեռանկարներ և կխթանի մշակութային
դիվանագիտությունը Հայաստանում և
արտերկրում։

Տեղական և միջազգային այնպիսի
հնարավոր գործընկերների հետ
քննարկումների արդյունքում, ինչպիսիք
են Հայկական Բարեգործական
ընդհանուր միությունը (AGBU),
Հայաստանի մանուկներ բարեգործական
հիմնադրամը (COAF) և Հայաստանի
ամերիկյան համալսարանի
շարունակական կրթության ծրագիրը,
նախատեսվում է մշակել «արվեստը
որպես բիզնես» ուսումնական ծրագիր,
որն ավարտելով մասնակիցները
կստանան վկայագրեր։
LATITUDE-ը նախատեսում է, որ
այս ծրագրի շրջանավարտները
կկարողանան անցնել համապատասխան
պրակտիկա, և հետագայում
հնարավորություն կունենան աշխատել
իրենց մասնագիտական ոլորտներում,
որպես թանգարանների տնօրեններ,
կուրատորներ, արվեստաբաններ և
նախագծերի համակարգողներ։
LATITUDE-ի առաքելության մի մասն
է աջակցել Երևանի Բիենալեին՝
նվիրաբերելով ցուցադրված
ստեղծագործությունների վաճառքից
ստացված ողջ հասույթը Երևանի
Բիենալեի արվեստի հիմնադրամին:
ԱՅՍԻԷՅԻ-ի կողմից LATITUDE
արվեստասրահի բացմանը
հայտարարված այս նախագծի առաջին
միջոցառումը նախատեսվում է 2020թ.
սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսներին՝
քաղաքի տարբեր վայրերում։
Միջոցառումը խթան կհանդիսանա
ոչ միայն Հայաստանում մշակույթի և
արվեստի ասպարեզի զարգացման, այլև
տուրիզմի աճի համար։

@latitudeyerevan
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