
Welcome  to 
AREGNADEM  





Հեռավորությունը Away from the

Երևանից – 141կմ 145 kilometres from Yerevan
Գյումրիից – 24կմ, 24 kilometres from Gyumri
Ամասիայից – 3կմ 3  kilometres from  Amasia



 Նախկինում Ղարաչանթա ,
 1939 թ. վերանվանվել է Ազիզբեկով, իսկ 1991-ին

Արեգնադեմ:
 Previously Gharachanta,

 In 1939 it was renamed the Azizbekov, and in 1991 was 
Aregnadem.





Արեգնադեմ գյուղը որպես հայաբնակ գյուղ
 հիմնադրվել է 1988 թվականին

Վրաստանից և Ադրբեջանից գաղթած, 
ինչպես նաև Գյումրիից և 

մոտակա համայնքներից ներգաղթած-
բնակիչներով:



 Լեռնաշխարհի գեղատեսիլ բնությունը, անկրկնելի
լանդշաֆտները, պատմամշակութային և

ժայռակոփ անձեռակերտ հուշարձանները, 
հարուստ բուսական և կենդանական աշխարհը, 
հայկական խոհանոցի յուրահատկությունները

և ավանդական հյուրասիրությւնը կարևոր
նշանակություն ունեն մեր տարածաշրջանի
 էկոտուրիզմի զարգացման համար:

 Հարուստ է բնական և հուշարձաններով, 
ռեկրեացիոն պաշարներով, որոնք

էկոզբոսաշրջության զարգացման կարևոր
նախապայմաններ են։







 Ազգային պարկն աճելավայր է 670 տեսակ անոթավոր
բույսերի, այդ թվում, Կովկասի և Հայաստանի մի
շարք էնդեմների համար, ինչպես նաև ապրելավայր է
255 տեսակ ողնաշարավոր կենդանիների, այդ թվում
Կարմիր ցուցակում գրանցված ավելի քան 10 տեսակի
համար (ջրասամույր, խայտաքիս, Դարևսկու իժ,
տափաստանային հողմավար բազե և այլն)։
Տարածքում բնակվում է հայկական որորի ամենամեծ
գաղութն աշխարհում, այն գանգրափետուր
հավալուսնի միակ բնադրավայրն է Հայաստանում և
Դարևսկու իժի միակ ապրելավայրն աշխարհում։







 էկոտուրիզմի հնարավորությունները.
 Արեգնադեմն ունի այցելուների հյուրատուն`

ննջարաններով և խոհանոցով։
 ։ Այցելուների հյուրատանը զբոսաշրջիկներին

տրամադրվում են տարբեր ծառայություններ,
այդ թվում` հետիոտն, հեծանիվով և ձիով
արշավներ, թռչնադիտում, դահուկային
սպորտաձևի հնարավորություններ և այլն։







 Անտառները. սոճու, բարդու և կաղամախու 
տնկարկներ, Ախուրյան գետի կիրճում 
բնական կաղամախու անտառապատ 

հատված, գաճաճ գիհուտներ, թփուտային 
տարածքներ և այլն։







 Տարբեր ավանդույթներ, սովորություններ և հին ու
ինքնատիպ խոհանոց ունեն Արեգնադեմի վերա-
բնակիչները` հարուստ ճաշացանկով:

 Ճաշատեսակների մեծ մասը մի քանի հազար
տարիների պատմություն ունեն և հիմնված են հայկական
ծագումով սննդամթերքների և տեղական հումքի վրա:

 Հայկական խոհանոցը սերտ կապ է ունեցել
տոնածիսական արարողությունների հետ և բացի զուտ
սնունդ լինելը շատ ճաշատեսակներ նաև հոգևոր-
արարողակարգային նշանակություն են ունեցել:

 Այս խոհարարական տուրի ընթացքում Շիրակի
մարզի տեսարժան վայրեր այցելությունները
կհամատեղվեն հայկական խոհանոցի հետ ծանոթությամբ,
ուտեստների պատրաստման ուսումնասիրությամբ և
մասնակցությամբ:



http://www.barevarmenia.com/am/armenia_restaurants/80_armenian






















 ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՆՔ. 
 WE ARE WAITING  FOR YOU.
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