
ՕՀԱՆՅԱՆ
ՀՅՈՒՐԱՏՈՒՆ
ԲՆՈՒԹՅԱՆ  ԳՐԿՈՒՄ՝  ՏԱՆԸ



Դիլիջանից մեքենայով 20 րոպե

1 1 3  ԿՄ  ԵՐԵՎԱՆԻՑ

Լոռվա գեղատեսիլ կանաչ
սարերում գտնվող «Էյ Թի Փի»-ի
Օհանյան բնապահպանական կրթության
կենտրոնն ու հյուրատունն իդեալական վայր է
բնության հետ մերվելու, ներքին խաղաղություն
վերագտնելու, ընտանիքի, ընկերների և
կոլեկտիվի հետ անմոռանալի պահեր ստեղծելու,
ինչպես նաև կայուն կենսափորձ 
ձեռք բերելու համար:

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ

Հյուրատան  տարածքում  մեքենաներ  անվճար  կայանելու  հնարավորություն :  Խնդրում  ենք  նախորոք  ամրագրել :



ԵՐՐՈՐԴ  ՀԱՐԿ
Չորս ննջասենյակ, 13 ստանդարտ մահճակալ

- Մեկ 2 տեղանոց սենյակ 
- Մեկ 3 տեղանոց սենյակ 
- Երկու 4 տեղանոց սենյակ

ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6 սանհանգույց (3-ը լոգարանով), 1 լվացքի մեքենա,
խոհանոց, լսարան, ճամբարային խարույկի տեղ, 
այգի և ջերմոց

հյուրատունը

-  Գիշերակացի  արժեքը  1 հոգու  համար՝  7000 դրամ

-  Մինչև  12 տարեկան  երեխաների  և  մեծ  խմբերի   
  համար  գործում  են  զեղչեր
-  Նախաճաշ  ավելացնելու  դեպքում  +1500 դրամ :   
  Պատվիրել  նախապես :

Ողջ  շահույթը  տրամադրվելու  է  «Էյ  Թի  Փի»-ի  բնապահպանական  և  կրթական  բարեգործական  ծրագրերին :



Քեմփինգ

Ցանկության դեպքում կարող եք գիշերել
վրաններում, հյուրատան տարածքում: Վրաններ
կարող եք բերել կամ վարձել տեղում: Վրաններում
մնացողները կարող են օգտվել հյուրատան
ընդհանուր օգտագործման բոլոր
հնարավորություններից:

- Սեփական վրանով գիշերակացը 
   1 անձի համար՝ 3000 դրամ

- Հյուրատան վրանով՝ 4000 դրամ

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆԱԽՈՐՈՔ ՊԱՏՎԻՐԵԼ



ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ  ԺԱՄԱՆՑ



-ԿՐԹԱԿԱՆ -

*Շրջակա միջավայրի 
վերաբերյալ դասընթացներ 

*Ձեռքի աշխատանք կրկնակի
օգտագործման նյութերով:

Թռչնաբների, սեղան-աթոռների և
այլ իրերի պատրաստում

*Երկնային մարմինների զննում
աստղադիտակով և

բնապահպանական ֆիլմերի
դիտում դահլիճում

*Ճանաչողական շրջայց
փորձարակական այգում և

ջերմոցում

-ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ -

*Քայլարշավ դեպի 
«Էյ Թի Փի»-ի Միրաք 

տնկարան և մասնակցություն
ծառերի խնամքին

*Քայլարշավ 
դեպի անտառ 

և յոգա

*Քայլարշավ 
թռչնադիտման համար

*Հնարավոր են նաև
այլ քայլարշավներ:

Հարցրեք մեր
աշխատակցին

-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ -
*Հաճելի ճաշ

գյուղաբնակ ընտանիքում

*Այցելություններ եկեղեցի,
պանրի գործարան և հացի փուռ:

Ցանկացողները կարող են 
փորձել կով կթել կամ մեղր քամել

*Մարգահովիտն էլ ավելի
գեղեցիկ է, երբ շրջում եք այնտեղ

ձի հեծած: Անպայման 
փորձեք ձի քշել

*Քայլարշավ հարևան 
Ֆիոլետովո գյուղում, որտեղից
կարող եք գնել ամենահամեղ

բանջարեղենները:

ՀԱՆԳՍՏԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Նախատեսվում  են  լրացուցիչ  վճարներ :  Խնդրում  ենք  նախապես  ամրագրել  մեր  աշխատակցի  հետ :



Խնդրում ենք պահպանել մի քանի 
պարզագույն կանոններ մեզ մոտ՝ 

բնության գրկում գտնվելու ընթացքում

Նպաստիր 
կենսաբազմազանության

պահպանմանը

Հիշատակի համար՝
միայն լուսանկարներ

Ոչ մի հետք՝ 
բացի ոտնահետքից



Հաճախ տրվող հարցեր

Որտեղի՞ց կարելի է սնունդ գնել:
Գյուղում կան մթերքի փոքրիկ խանութներ: 
Բոլոր դեպքերում նախընտրելի է հիմնական

սննդամթերքը բերել Ձեզ հետ: Հյուրատան 
ծորակի ջուրը խմելու է:

Ի՞նչ հագնել:
Անձրևանոց, հարմարավետ կոշիկներ քայլելու

համար և տաք թեթև հագուստ:

WIFI?
Առկա է



Զանգահարեք կամ գրեք
մեր էլ. հասցեին
պլանավորելու համար 
Ձեր անկրկնելի հանգիստը:

OHANIAN@ARMENIATREE.ORG

091 208 339

Նորությունների  համար  հետևեք  «Էյ  Թի  Փի»-ի  ֆեյսբուքյան  էջը


