
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 
 

Զբոսաշրջային ծառայություններ



Լոռին հայտնի է ոչ միայն իր պատմամշակութային
կոթողներով և ժառանգությամբ, գեղատեսիլ

վայրերով և բնության հուշարձաններով, այլ նաև իր
յուրատեսակ ծառայություններով: Լոռիում գործում
են մի շարք էքստրեմալ սպորտաձևեր և տասնյակ
մշակված քայլարշավային արահետներ: Լոռու

մարզում են իրենց արվեստն արարում մի շարք
նմանը չունեցող արվեստագետներ և

արհեստավորներ: Լոռվա գյուղերի կոլորիտային

միջավայրում, պարզ և անկեղծ մարդկանցով

շրջապատված, հնարավոր է ապրել ու մասնակիցը
դառնալ իրական գյուղական կյանքի: Մարզը

հայտնի է իր յուրատեսակ խոհանոցով, որը կարելի
է բացահայտել ոչ միայն համտեսելով, այլ նաև
պատրաստման վարպետաց դասերին

մասնակցելով:  
Լոռին մի յուրատեսակ աշխարհ է, որտեղ մարդը
միաձուլվում է բնությանը, արարում,
ստեղծագործում և ապրում իր բոլոր զգայաններով: 



LORI CANYON TRAILS
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Ակներ 

 +374 77 175783

www.facebook.com/medtrailrides

Ձիարշավներ
 

ՏՈՒԿ- ՏՈՒՐԻԶՄԻ
ՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Դսեղ 

 +37491643317 

https://www.facebook.com/TUC.Dsegh

Էկո, արկածային,

պատմամշակութային, գյուղական

զբոսաշրջություն

 

ԼՈՌԷ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳՍՏԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան

+37498218218, +37443880186

Ժայռամագլցում/Արհեստական

պատ,

երթուղիների կազմակերպում

 



RAFTING IN ARMENIA
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Թումանյան 

+37494129013

www.facebook.com/raftingarmenia

Արկածային տուրիզմ, ռաֆթինգ

 

ԶԱՐՆԻ-ՊԱՐՆԻ 
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Հաղպատ

 +37498111981

www.facebook.com/ZarniParni

Միջնադարյան քարայրաամրոցային

համալիր, թանգարան, գինետուն,

սրճարան, հուշանվերներ

 

 ՄԵՆՁ ԷՐ ՔԱՐԱՅՐ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի 

 +37477779956

https://bit.ly/33Urcbh

 Ռեստորան, թանգարան,

վարպետության դասեր



ARMBEE HONEY FARM
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի

 +37455333092

www.facebook.com/ArmBee.HoneyFarm

Մեղվաբուծություն,

մեղվի ապիթերապիա

ԿԱՎԻ ՏՈՒՆ 
 ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Սանահին 

 +37493710488

www.facebook.com/armenia

potteryhouse

Կավաբուժության կենտրոն,

Հյուրատուն,արվեստանոց
 

ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 
հհ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,

Մյասնիկյան 19ա 

+37493629139

Արվեստ և ժամանց
 



ՏԵՌԱԿՈՏՏԱ ԿԱՎԻ
ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ

ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան 6ա 

+37493840425

www.facebook.com/terracottav

anadzor

խեցեգործություն, կար ու ձև,

վարպետության դասեր 

ՎԱՐՊԵՏ ԲՈԳԴԱՆԻ
ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,

Չուխաջյան 9

+37493629139

https://bit.ly/37M5pnm

խաչքարագործություն,

վարպետության դաս

 

ԿԺԵՐ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ
ՍՐԱՀ 

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,

Ազատամարտիկների պուրակ

+37493228396 

https://www.facebook.com/KzherSA

հուշանվերներ 



ՀԵՔԻԱԹԻ ՏՈՒՆ 
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Փամբակ 1փ.,

19 տուն 

+37493 311301

www.facebook.com/heqiatitun

հայկական հեքիաթների

բեմականացնում, ստվերների

թատրոն, ամառային ճամբար,

հյուրասիրություն 

ՆՈՒՌԻԿ ԿԵՆՏՐՈՆ 
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ախթալա

+37494 580787

www.facebook.com/nurikcenter

info@aywa.am

 հայկական ուտեստների

համտես, հայկական խոհանոցի

վարպետության դասեր 

RAFTING.AM 
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ախթալա 

+374099/094 580787

www.rafting.am

www.facebook.com/armeniarafting

Արկածային տուրիզմ, ռաֆթինգ 



ՔՈԱՖ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Վահագնի,

Ալավերդու խճուղի, 1-ին փակուղի  

 +37460705007

visitorcenter@coaf.org

Զբոսաշրջային տեղեկատվություն,

էլեկտրոմիբիլների լիցքավորում,

սուրճ

 

ՁԵՐ ԼՈՌԻ ԿԱՅԱՆԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Ղուրսալի 

 +37495170779

https://bit.ly/2Lmjpg9

yourstation@gmail.com

Լոռու արտադրատեսակների

խանութ սրահ, սրճարան,

տուրիստական ինֆո կենտրոն

ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Հայքի

հրապարակ 1 

+37491041323

www.rtd.am/hy/

vic.lori.vanadzor@gmail.com

այցելուների տեղեկատվության

կենտրոն, քաղաքային տուրեր,

հուշանվերների խանութ սրահ


