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JOIN SPECIAL EVENTS AND TAKE HOME THE EXPERIENCE OF A LIFETIME…
Throughout the year Trinity will be announcing special events where guests can tour the vineyards, feel the soil, 
meet the winemakers, work the harvest, learn from the villagers, enjoy vineyard concerts, and discover the terroir, 
culture, and people behind the Trinity’s wines. To stay updated, please follow us on social media or subscribe to 

TriniNews email.

WINERY AND CELLAR TOUR WITH WINE TASTING &
ARMENIAN TRADITIONAL FEAST

The guests are offered a guided winery and cellar tour where they are introduced to Armenian winemaking 
tradition, Trinity’s philosophy, winemaking approach, and the full range of our wines. The tour will be followed by 
a tasting of 4 premium wines. Trinity’s friendly wine hosts will customize your tasting experience by guiding you 
through our wine portfolio. After wine tasting, guests are invited to the Traditional Armenian feast hosted by the 
Trinity’s founder and/or its Chief Winemaker. Guests will enjoy grilled meats (pork an d chicken), special side dish, 
grilled vegetables, cheese and seasonal salads, traditional dessert while learning about ‘’kenats’’, the Armenian wine 
drinking ritual, listening to folk music and the enchanting stories from the 6100 years old history of winemaking in 

Armenia and Trinity’s own journey to discover the Armenian winemaking tradition.

Unlimited Trinity house wine will be served during the meal.
Duration: 3 hours

Price: 28.000 AMD per person (VAT included)
Number of guests: from 5 to 20. Please book at least 5 days in advance

WINERY AND CELLAR TOUR WITH WINE TASTING

The guests are offered a guided winery and cellar tour where they are introduced to Armenian winemaking 
tradition, Trinity’s philosophy, winemaking approach, and the full range of our wines. The tour will be followed by 
the tasting of 4 wines in the Tasting Room and in the Garden Pavilions. The inclusion of local cheeses and breads 

will enhance the enjoyment of Trinity wines.

Duration: 1 hour
Price: 8.000 AMD per person (VAT included)

Please book at least 3 days in advance

WALK-IN VISITS 

The guests are welcome to visit our Tasting Room and Garden every day from 11:00 to 18:30.
Here Trinity wines are available by the glass in tasting and regular sizes and by the bottle. 

No appointments are necessary.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ТРИНИТИ КАНЬОН ВИНОГРАДНИКИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В НАШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ
ДОМОЙ С НЕЗАБЫВАЕМЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ...

В течение года «Тринити» организует специальные мероприятия, во время которых гости посещают 
виноградники, имеют возможность пообщаться с виноделами, ознакомиться с местными традициями из 
первых уст, получить удовольствие от концертов в самих виноградниках, а также открыть для себя особый 
терруар, культуру и людей, составляющих истоки вин производства «Тринити». О мероприятиях, новостях 
вы своевременно можете быть информированы в наших страницах социальных сетей и подписавшись на 

«TriniNews».

ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ И ПОГРЕБА С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ТРАДИЦИОННЫМ АРМЯНСКИМ ЗАСТОЛЬЕМ

Нашим гостям предлагаем посещение винодельни и погреба в сопровождении гида, где они смогут 
ознакомиться с традициями армянского виноделия, мировоззрением нашей компании «Тринити», её 
подходами к виноделию и ассортиментом производящихся здесь вин. В завершение гостям будут предложена 
дегустация четырех наших вин класса «Премиум». Дегустации сопутствует профессиональное представление 
полного ассортимента нашей продукции. После дегустации вин следует традиционное армянское застолье 
проводимое основателем «Тринити» или главным виноделом. В меню шашлык на огне (свинина и курица), 
особый гарнир, барбекю из овощей, сезонные салаты, сыр, традиционный дессерт. В течение застолья гости 
знакомятся с понятием «кенац», армянскими традициями виноизлияний в сопровождение народных 
фольклорных песен и завораживающими рассказами о 6100-летних традициях виноделия в регионе, а также 

собственными, специфическим исследованиями армянского виноделия от «Тринити». 

В течение застолья домашнее вино подается без ограничений.
Продолжительность: 3 часа

Цена: 28.000 драм на человека (включая НДС)
Количество гостей: 5-20: Просьба бронировать минимум за пять дней до посещения

ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ И ПОГРЕБА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕГУСТАЦИЕЙ

Предлагаем нашим гостям посещение винодельни и погреба в сопровождении гида, который обстоятельно 
познакомит Вас с армянскими традициями виноделия, мировоззрением компании «Тринити», её подходами к 
виноделию и ассортиментом производящихся здесь вин. В завершение тура предусмотрена дегустация четырех  
наших вин в дегустационном зале, павильонах в саду, а включенные в угощение сыры и хлеб местного 

производства добавят изюминку во вкусовые ощущения.

Продолжительность: 1 час
Цена: 8.000 драм на человека (включая НДС)

Просьба бронировать минимум за три дня до посещения

ПОСЕЩЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО БРОНИРОВАНИЯ

В любой удобный для Вас день, с 11-ти до 18:30. Вы можете посетить наш дегустационный зал, сад и 
попробовать вина нашего производства. Предлагаем вина для дегустирования, вино бокалами или 

бутылками, по Вашему выбору.
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ԲԱՐՈՎ ԵԿԱՔ
ՏՐԻՆԻՏԻ ԿԱՆՅՈՆ ԱՅԳԻՆԵՐ

ԴԱՐՁԵՔ ՄԵՐ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑԸ ԵՎ
ՁԵԶ ՀԵՏ ԿՏԱՆԵՔ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՀՈՒՇԵՐ...

Տարվա ընթացքում Տրինիտի-ն հայտարարում է հատուկ միջոցառումներ, որոնց ընթացքում հյուրեը կարող են 
շրջել այգիներում, հանդիպել գինեգործներին, մասնակցել այգեկութին, հաղորդակցվել գյուղում առկա գիտե��քին, 
վայելել այգիներում կազմակերպվող համերգները, ինչպես նաև բացահայտել «Տրինիտի» գինիների հենասյուն 
բնակայքը, մշակույթը և մարդկանց: Միջոցառումների, նորությունների մասին ժամանակին տեղեկացված ��նելու 

համար հետևեք մեր սոցիալական կայքերին և բաժանորդագրվեք մեր TriniNews-ի էլեկտրոնային փոստին:

ԳԻՆՈՒ ՀՆՁԱՆԻ ԵՎ ՄԱՌԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՅՈՑ ԽՆՋՈՒՅՔ

Հյուրերին առաջարկվում է ուղեկցո�� ընկերակցությամբ այցելություն գործարան և մառան, ուր նրանք կծանոթանան 
հայոց գինեգործության ավանդույթներին, Տրինիտի-ի գինեգործական իմաստաբանությանն ու գաղափարական 
մոտեցումներին, ինչպես նաև մեր արտադրության գինիների ամբող ջ տեսականուն: Այցի ավարտին հյուրերի 
համտեսմանն է հրամցվում մեր չորս բարձրակարգ դասի գինիներ: Այս գինիների համտեսումը և տպավորությունը 
առարկայական բնույթ է ստանում մեր գինիների ամբող ջ տեսականու թեմատիկ ներկայացմամբ: Գինու համտեսմանը 
հաջորդում է հայոց ավանդական խնջույքը Տրինիտի-ի հիմնադիրի և/կամ գ��ավոր գինեգործի սեղանապետությամբ:
Հյուրասիրությունը ներառում է խորոված միս (խո�� և հա��), հատուկ խավարտ , խորոված բանջարեղեն, սեզոնային 
ա��աններ, պանիր, ավանդական աղանդեղեն որոնք համտեսե��ս հյուրերը ծանոթանում են «կենաց» երևույթին, գինի 
խմելու հայկական ծեսին՝ ազգային և ժողո��դական երգերին և տարածաշրջանի 6100 տարվա ավանդույթ ունեցող 
գինեգործության մասին հոգեթով պատումների հնչողության, ինչպես նաև հայոց գինեգործության ավանդույթների՝ 

Տրինիտի-ի ընկերության ուրույն հետազոտության ներկայացման ուղեկցությամբ:

 Ճաշկերույթի ընթացքում «Տրինիտի» տնական գինինմատուցվում են անսահմանափակ:
Տևողությունը՝ 3 ժամ

Գինը՝ 28.000 ՀՀ դրամ մեկ անձի համար (ներառյալ ԱԱՀ)
Հյուրերի քանակը՝ 5-20: Խնդրում ենք ամրագրել առնվազն 5 օր նախապես

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆՈՒ ՀՆՁԱՆ ԵՎ ՄԱՌԱՆ, ԳԻՆՈՒ ՀԱՄՏԵՍ

Այս այցելությունը հյուրերին առաջարկում ենք ուղեկցո�� ընկերակցությամբ: Ձեզ ծանոթացնում ենք հայոց 
գինեգործության ավանդույթներին, Տրինիտի-ի գինեգործական իմաստաբանությանն ու գաղափարական 
մոտեցումներին, ինչպես նաև մեր արտադրության գինիների ամբող ջ տեսականուն: Այցի ավարտին, համտեսման 
սրահում կամ հարակից պարտե�� տաղավարներում առաջարկվում է մեր չորս գինիների համտեսում, իսկ մեր 

արտադրության հացն ու տեղական պանիրը կհամա��են Տրինիտի գինիների վայելքը:

Տևողությունը՝ 1 ժամ
Գինը՝ 8.000 ՀՀ դրամ մեկ անձի համար (ներառյալ ԱԱՀ)

Խնդրում ենք ամրագրել առնվազն երեք օր նախապես

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԱՆՑ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԻ

Մեր հյուրերին ող ջունում ենք մեր համտեսման սրահում և հարակից պարտե�� տաղավարներում ամեն օր 11:00-18:30-ը: 
Այստեղ «Տրինիտի-ի գինիները կարող եք համտեսել, ըմբոշխնել գավաթով կամ շշով:


