




YerkirGuestHouse is a space created for inspiration, it's an atmosphere of the Great 
Armenia combined with modern comfort. Traditions and style are embodied in every 
detail of the house interior and garden. This is where one can get new sensations, a new 
impulse to positive thoughts and actions. The territory of the house and garden attracts 
you so that the  muse fills the environment with creative charge and harmony.

YerkirGuestHouse-ը դա տիրույթ է ստեղծված ոգեշնչվելու համար, Մեծն Հայաստանի 
մթնոլորտը միացված ժամանակակից հարմարավետության հետ: Ավանդույթները և ոճը 
մարմնավորվել են տան և այգու ինտերիերի յուրաքանչյուր մանրուքի մեջ: Այս վայրը նոր 
զգացողություններ է պարգևում, նոր մղում դեպի դրական մտքեր և քայլեր: Տունը և այգին 
ոգեշնչման աղբյուր են, որոնք հաղորդում են ստեղծագործական եռանդ և աշխարհի հետ 
ներդաշնակություն:

Yerkir Guest House – это пространство, созданное для вдохновения. Атмосфера 
Великой Армении, соединенная с современным комфортом. Традиции и стиль 
нашли воплощение в каждой детали интерьера дома и сада. Это место дает новые 
ощущения, новый толчок к позитивным мыслям и действиям. Пространство дома и 
сада – это муза, которая наполняет творческим зарядом и гармонией с миром.











YerkirGuestHouse - ի տարածքը բաց է բնակվելու, հանդիսավոր 
տոնակատարություններ, վարպետության դասընթացներ, 
նկարահանումներ, թիմբիլդինգ և սեմինարներ անցկացնելու համար: 

Площадка Yerkir Guest House открыта для проживания, проведе-
ния торжественных мероприятий, мастер-классов, фото и видео-
съемок, тимбилдингов, воркшопов. 

YerkirGuestHouse is open for both accommodation, and events, 
master classes and photo-video shoots, team buildings, and 
workshops.







YerkirGuestHouse is a space for creativity, a place that inspires and fills the inner world with 
magic. Everyone who has been here, has invested a part of himself / herself, and received 
something in return, that of new experience, ideas or acquaintances.

YerkirGuestHouse-ը դա տարածք է ստեղծագործելու համար: Դա մի վայր է, որը ոգեշնչում է և լցնում 
մոգականությամբ: Ամեն ոք, ով եղել է այստեղ, ներդրել է իրենից մի մասնիկ և ի պատասխան ձեռք 
բերել նոր փորձ, մտահղացում կամ ծանոթություն:

Yerkir Guest House - это пространство для творчества. Это место, которое вдохновляет 
и наполняет волшебством. Каждый, кто бывал здесь, вложил частичку себя и получил 
что-то взамен: новый опыт, идеи или знакомства.



Регион Котайк - это центральная область Армении и самая плодовитая часть. Находясь относительно недалеко от мегаполиса, деревня 
Птгни имеет существенные отличительные климатические особенности. Температура практически не колеблется и не изменяется, а 
если и меняется, то очень плавно. Относительно недалеко, до Еревана рукой подать, но при этом можно ощутить себя вдали от шумного 
города, насладиться тишиной и спокойствием. 

Kotayk province is the central region of Armenia and the most fruitful part. Ptghni village has significant distinctive climatic features. The 
temperature practically does not fluctuate and does not change, and if it does, then in a very smooth way. Relatively close, just a stone thrown 
from Yerevan, but at the same time you can feel yourself away from the noisy city, enjoy the peace and tranquility

YerkirGuestHouse-ը գտնվում է Կոտայքի մարզում, որը Հայաստանի կենտրոնական և ամենաբերքատու վայրն է: Գտնվելով մայրաքաղաքից ոչ շատ հեռու՝ 
գյուղ Պտղնին ունի զգալի կլիմայական առանձնահատկություններ: Ջերմաստիճանը գրեթե չի տատանվում և չի փոփոխվում, եղանակային հերթափոխն էլ 
տեղի է ունենում շատ սահուն: Գտնվելով այդքան մոտ Երևանին՝ միևնույնն է, կարող եք Ձեզ զգալ հեռու աղմկոտ քաղաքից ,վայելել լռությունն ու 
հանգստությունը:

  |  LOCATION  |  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ



Место, где находится гостевой дом выбрано не случайно, исторически первые иностранные гости, приехавшие в Великую Армению, 
заселились именно в Птгни. Они настолько были очарованы Арменией, что остались жить, и в дальнейшем великий царь Арташес пожа-
ловал им местные деревни и дал им имя Аматуни, что в переводе означает приезжие гости. Род Аматуни в истории Армении внес значи-
тельный вклад, однако местность откуда они начали свою историю осталась под глыбой камней. Наш комплекс - это дань уважения и 
начало возрождения нового формата гостеприимства в Армении; обращая свой взор в прошлое, мы возродили новую Армению.

The place where the guest house is located was chosen not by chance, historically the first foreign guests who came to Great Armenia settled 
in Ptgni. They were so enchanted by Armenia that they remained there to live, and later the great king Artashes granted them local villages and 
gave them the name Amatuni, which means visiting guests. The Amatuni clan in the history of Armenia made a significant contribution, but the 
locality from which they began their history remained under a block of stones. Our complex is a tribute and the beginning of the revival of the 
new format of hospitality in Armenia; Looking to the past, we revived the new Armenia.

Վայրը, որտեղ գտնվում է հյուրերի տունը, պատահական չի ընտրված,պատմական առաջին օտարերկրացի հյուրերը, ովքեր եկել են Մեծ Հայաստան, 
բնակվել են հենց Պտղնիում: Նրանք այնքան հիացած են եղել Հայաստանով, որ մնացել են այստեղ ապրելու և հետագայում արքա Արտաշեսը նվիրել է 
նրանց տեղական գյուղերը՝ անվանելով Ամատունի, ինչը թարգմանությամբ նշանակում է օտարերկրացի հյուրեր: Ամատունի ցեղը մեծ ներդրում է ունեցել 
Հայաստանի պատմության մեջ , սակայն այն վայրը, որտեղից նրանք սկսել են իրենց պատմությունը, մնացել է քարերի տակ: Մեր հյուրատունը դա 
հարգանքի տուրք մատուցելու և հյուր ընդունելու նոր ձևաչափի սկիզբ է Հայաստանում: Հայացք գցելով անցյալին՝ մենք վերածնունդ ենք տվել նոր 
Հայաստանին:

|  HISTORY  |  ИСТОРИЯՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ



Самое знаменательное событие в жизни молодых людей - это свадьба. Такое событие стараются 
отметить самым лучшим образом, чтобы оно запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Современная моло-
дежь уже не хочет обычной свадебной церемонии. Они желают чего-то необычного, запоминающегося.  
Сделать свадьбу романтичной, трогательной, особенной можно в садах Yerkir.

Свадьба в саду - это праздник, где царит та пьянящая атмосфера счастья, любви, молодости. Открытый 
воздух очень благотворно влияет на общую атмосферу праздника. Единение человека с природой – это 
возвращение к своим истокам. Поэтому свадьба в саду происходит очень гармонично, естественно. 
Именно так венчались наши предки, что давало им силы и веру в счастливую совместную жизнь.

The most significant event in the life of young people is a wedding. They try to celebrate such an event in the 
best way so that it will be remembered for the rest of their lives. Modern youth does not want an ordinary 
wedding ceremony any longer. They want something unusual, memorable.

Make the wedding a romantic, affecting, especial in the gardens of Yerkir. A wedding in the garden is a holiday 
where that intoxicating atmosphere of happiness, love and youth reigns. Open air is very beneficial effect on 
the overall atmosphere of the holiday. The unity of man with nature is a return to his origins. Therefore, the 
wedding in the garden is very harmonious, natural. This is how our ancestors got married, which gave them 
strength and faith in a happy life together.

Ամենանշանակալի իրադարձությունը երիտասարդների կյանքում դա հարսանիքն է: Այդ իրադարձությունը փորձում 
են նշել լավագույն կերպով, որպեսզի այն հիշվի ողջ կյանքի ընթացքում: Ժամանակակից երիտասարդությունը այլևս 
չի ցանկանում սովորական հարսանեկան արարողություն, նրանք ձգտում են այն անցկացնել ավելի հետաքրքիր, 
հիշվող: Ռոմանտիկ,հուզիչ և յուրահատուկ հարսանիք կարելի է կազմակերպել Yerkir-ի այգիներում։ 

Հարսանիքն այգում դա տոն է, որտեղ տիրում է երջանկության, սիրո և երիտասարդության արբեցնող մթնոլորտը: Բաց 
երկինքը բարերար կերպով է ազդում տոնի ընդհանուր մթնոլորտի վրա: Մարդու և բնության միաձուլումը դա 
վերադարձն է սեփական արմատներին, ինչի հետևանքով էլ հարսանիքը այգում անցնում է շատ ներդաշնակ և 
բնական: Հենց այդպես են պսակադրվել մեր նախնիները, ինչը նրանց համատեղ երջանիկ կյանքին ուժ և հավատք էր 
տալիս:

WEDDING IN THE GARDEN  |  СВАДЬБА В САДУ

ՀԱՐՍԱՆԻՔ ԱՅԳՈՒՄ

















Дом-мечта. В нашем доме Вы вернете себя, и зародите эмоции, которые нельзя описать словами, для каждого они свои. Но эти эмоции 
уже нельзя забыть. Дух Армении можно пересказывать и описывать, но ощутить его можно только в необыкновенных местах великой 
земли. Если вы жаждите ярких впечатлений или ищите гармонию вселенной, собираетесь сделать шаг в новую жизнь или провести 
время в теплом кругу родных людей – этот дом самое подходящее место.

Dream-House In our house you will return yourself, and engender emotions that cannot be described in words, for everyone they are specific. 
But these emotions cannot be forgotten any longer. The spirit of Armenia can be recounted and described, but it can only be felt in the 
extraordinary places of the great land. If you crave bright impressions or look for the harmony of the universe, you are going to take a step into 
a new life or spend time in a warm circle of dear people - this house is the right place.

Երազանքների տուն: Մեր տանը դուք կվերագտնեք Ձեզ և կլցվեք այնպիսի էմոցիաներով, որոնք բառերով նկարագրելի չեն, քանի որ յուրաքանչյուրի համար 
վերջիններս յուրովի են։ Բայց այդ զգացողություններն անհնարին է մոռանալ։ Հայաստանի ոգին կարելի է վերապատմել և նկարագրել , բայց այն կարելի է զգալ 
միայն մեծ երկրի արտասովոր վայրում: Եթե դուք ձգտում եք վառ տպավորությունների կամ փնտրում եք տիեզերքի ներդաշնակություն, պատրաստվում եք 
քայլել դեպի նոր կյանք կամ ժամանակ անցկացնել մտերիմների հետ ջերմ միջավայրում, ապա այս տունը ամենահամատասխան վայրն է:





• Գիշերող թույլատրելի հյուրերի քանակը 6
• Սանհանգույց 2 
• Ննջարաններ 3 
• Մահճակալ 4
• Բնակելի տեսակը՝ տուն
• Ամենօրյա մաքրում 

• Անվճար տեղափոխում օդանավակայան
• Ամենօրյա մաքուր սրբիչներ լողավազանում
• Մաքուր, լողավազան
• Ամառային խոհանոց
• խաղահրապարակ 
• Իրերի պահոց 
• Լրացուցիչ բար



Вмещает гостей: 6

Ванных комнат: 2

Спален: 3

Кровать: 4

Тип жилья: Дом

Number of guests: 6

Bathrooms: 2

Bedrooms: 3

Bed: 4

Type of housing: House

Ежедневная уборка  |  Бесплатный трансфер 
из аэропорта в оба конца  |  Ежедневные чистые 
полотенца у бассейна  |  Чистый бассейн  |  
Зона летней кухни  |  Детская площадка
Кладовая для хранения своих вещей  
Комплиментари бар

Daily cleaning  |  Free airport transfer both sides
Daily clean towels by the pool  |  Clean pool
Summer kitchen area  |  Playground
Pantry to store the belongings  |  Complimentary bar



В доме есть все, чтобы вы с комфортом провели время, которое обязательно запомнится как один из 
ярких моментов жизни. Решение интерьера, цветовая гамма, гармоничные маленькие детали окунут вас 
в мир самого древнейшего народа и армянских традиций. А фруктовые сады вокруг заставят максималь-
но почувствовать близость природы.

Дом сочетает в себе традиционные армянские мотивы и современные удобства. Буквально каждая 
мелочь в доме продумана и выбрана не случайно. Гостевой дом построен стараниями нескольких 
ведущих архитекторов и дизайнеров. Во дворе гостей ждет бассейн, плодовый сад, детская зона и 
летняя кухня.

The house has everything for you to spend time comfortably, which is sure to be remembered as one of the 
highlights of life. The interior solution, the color scheme, harmonious little details will plunge you into the world 
of the most ancient people and Armenian traditions. And the orchards around will make you feel the closeness 
of nature.

The house combines traditional Armenian motifs and modern facilities. Literally every little thing in the house 
is thought out and not chosen by chance. The guest house was built by the efforts of several leading architects 
and designers. In the courtyard, guests will find a pool, an orchard, a children's area and a summer kitchen.

Տանը կա ամեն ինչ Ձեր ժամանակն ավելի հարմարավետ անցկացնելու համար, որն էլ անվերապահորեն կհիշվի 
որպես կյանքի ամենավառ պահերից մեկը։ Ինտերիերի լուծումները, գույները, ներդաշնակ, փոքրիկ դետալները Ձեզ 
կընղմեն հնագույն ազգի և հայկական ավանդույթների մեջ, իսկ շրջապատող մրգատու այգիները կստիպեն Ձեզ 
առավելագույնս զգալ բնության մոտ լինելը:։ 

Տունը համալրված է հայկական ավանդական մոտիվներով, ժամանակակից բոլոր հարմարություններով։ 
Յուրաքանչյուր մանրուք մտածված է և ընտրությունը պատահական չէ: Հյուրանոցը կառուցվել է մի շարք առաջատար 
ճարտարապետների և դիզայներների ջանքերով։ Բակում հյուրերին պասվում է լողավազան, մրգատու այգի , 
երեխաների խաղահրապարակ , ամառային խոհանոց:

ACCOMMODATION  |  ПРОЖИВАНИЕ    

ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆՎԱՅՐ





Для нас организация и проведение мероприятий - это больше, чем просто работа. Мы увлечены своим 
делом, живем идеями ваших событий и каждый проект воплощаем в жизнь так, будто для себя готовим 
праздник.

•   День Рождения

•   Корпоротивные мероприятия 

•   Обед или ужин с дегустацией армянского вина

•   Романтический вечер при свечах

•   Детские праздники

For us, organizing and conducting events is more than just work. We are passionate about our business, we 
live with the ideas of your events and each project is implemented as if we are preparing a holiday for 
ourselves.

•   Birthday parties

•   Corporate events (teambuilding)

•   Light lunch/dinner with Armenian wine tasting

•   Romantic candlelit dinner

•   Children parties

Մեզ համար միջոցառումների կազմակերպումը և անցկացումը ավելին է քան պարզապես աշխատանքը։ 
Մենք հետաքրքրված ենք մեր աշխատանքով, ապրում ենք Ձեր իրադարձույթունների մտահղացումներով և 
նախագծերը իրականացնում ենք այնպես, ինչպես կկազմակերպենք հենց մեզ համար։

• Ծննդյան տոնակատարություններ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ(teambuilding) 
• Առավոտյան նախաճաշ/ճաշ հայկական գինու համտեսումով 
• Ռոմանտիկ ընթրիք
 • Մանկական միջոցառումներ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ORGANIZATION OF CELEBRATIONS

ՀԱՆԴԻՍԱՎՈՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ





АРЕНДА ДЛЯ ФОТО И ВИДЕО СЬЕМОК:

Мы всегда ищем творческих людей и открыты для 
сотрудничества. Пространство доступно для фото и видео 
съемок. 

RENTAL FOR PHOTO AND VIDEO FILMING:

We are always looking for creative people and are open to 
cooperation. Space is available for photo and video shooting.

ՖՈՏՈ և ՎԻԴԵՈ ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԱՐՁՈՒՅԹ։

Մենք միշտ փնտրում ենք ստեղծագործ մարդկանց և բաց ենք 
համագործակցության համար։
 Տարածքը հասանելի է ֆոտո և վիդեո նկարահանումների համար։





Для вас мы создаем уникальные мастер классы, где вы под руководством профессиональных шеф-поваров, сможете приготовить кулинар-
ные шедевры, собранные со всех уголков планеты! Выбирайте понравившийся мастер-класс и присоединяйтесь к нашему кулинарному 
волшебству!

•   Мастер класс по приготовлению долмы
•   Утро с шефом 
•   Приготовление традиционных армянских блюд с фуд-дизайном 
•   Мастер класс по итальянской кухни
•   Мастер класс по японской кухне 
•   Мастер-класс для детей
•   Сезонный мастер-класс от Гаяне Бриоевой

For you, we create unique master classes, where you, under the guidance of professional chefs, will be able to cook culinary masterpieces collected 
from all over the world! Choose your favorite workshop and join our culinary magic!

•   Dolma master-class
•   Morning time with chef
•   Traditional Armenian dishes with food-design 
•   Italian cuisine master-class 
•   Japanese cuisine master-class
•   Young chef master class
•   Master-class with Gayane Brieova

Ձեզ համար ստեղծում ենք յուրահատուկ վարպետության դասեր, որտեղ դուք գտնվելով ավագ խոհարարների հսկողության տակ կկարողանաք ստեղծել 
խոհարարական գլուխգործոցներ աշխարհի բոլոր երկրներից վերցրած խոհանոցներից։ Ընտրեք ձեր նախընտրած վարպետության դասը և միացեք մեր 
խոհարարական կախարդանքին։

• Դոլմայի պատսրաստման վարպետության դաս 
•  Առավոտը խոհարարի հետ
 •  Հայկական ավանդական ճաշատեսակների պատրաստում սննդի դիզայնով 
•  Իտալական խոհանոցի վարպետության դաս
 •  Ճապոնական խոհանոցի վարպետության դաս 
•  Սեզոնային վարպետության դաս` Գայանե Բրիովայից։

COOKERY SCHOOL  |  КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА  

ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ





- Экскурсионный тур по региону Котайк
- Экскурсионный тур по Еревану
- Полет на воздушном шаре
- Фотосессия в традиионных костюмах
- Выездной кукольный театр

- Terendez
- Tumanyan’s Readings for 
children and adults 
- Vardavar

- Terendez
- Tumanyan’s Readings for 
children and adults 
- Vardavar

|  AT A SUPPLEMENT  |  ПРОЧИЕ УСЛУГИՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄԱՅԼԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

|  MASTER-CLASS  |  МАСТЕР-КЛАССЫՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

|  TRADITIONAL CELEBRATIONS  |  ПРАЗДНИКИ

|  SITE FEATURES  |  ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ 

• ԷքսկուրսիաշրջայցԿոտայքիմարզում
• ԷքսկուրսիաշրջայցԵրևանում
• Օդապարիկովթռիչք
• Ֆոտոսեսիաավանդականհագուստներով
• Տիկնիկայինթատրոն

- Guided tour to Kotayk Region;
- Guided tour to Erevan
- Hot Air Ballon tour
- Taraz photosession
- Puppet theatre

• Կավիթերապիա
• Գորգագործություն
• Հայկականավանդականերգ,պար
• Մուրաբայիպատրաստում
• Հայդասականներիընթերցում
• Սանդալներիպատրաստումձերիս
կսեփականձեռքերով
• Գործելշարֆսեփականձեռքերով
• Բատիկա (նկարչություն մետաքսի վրա)
• Տիկնիկների պատրաստում (հայկական 
ազգագրական ,ավանդական տիկնիկներ)
• Գործելու արվեստ
• Թաղիք (Թաղիքի խցկոնք)
• Ներկիր ինքդ (Մանկանան գունազարդում)

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆՏՈՆԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

• Տերենդեզ
• Թումանյանիավանդականընթերցանութ
յուներեխաներիևմեծահասակներիհամար
• Վարդավառ

- На территории можно бесплатно припарковать 

2 машины

- Во время монтажа / демонтажа подрядчики 

могут въезжать на площадку неограниченное 

количество раз. 

- Громкая музыка разрешена до глубокой ночи.

- На площадке имеется мебель, которую можно 

использовать (без дополнительной оплаты) 

ՀԱՏՈՒԿԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

- You can park 2 cars on site for free

- During installation / dismantling, contractors can 

enter the site for an unlimited number of times. 

- Loud music is allowed until late at night.

- At the site there is furniture that can be freely 

used (at no extra charge): 12 chairs, 2 big tables, 1 

round table, 2 armchairs, 1 sofa, 3 umbrellas, 2 

swings, 1 small wooden table, 2 glass tables 

• Տարածքումկարողէկայանելանվճար 2 մեքենա
Մոնտաժման 
,ապամոնտաժմանընթացքումկապալառուներըկարո
ղենմուտքգործելկայանատեղիանսահմանափակ։
• Թույլատրվումէգիշերայինբարձրերաժշտություն
Բակումտեղադրվածգույքըկարելիէօգտագործելառա
նցհավելավճարի

-  Clay therapy 
-  Carpet master-class 
-  Ceremony of traditional Armenian music 
-  Making traditional jam 
-  Armenian classic literature Readings 
-  Making sandals 
-  Making scarfs
-  Batik - silk painting
-  Making Armenian traditional dolls

-  Art of weaving
-  Felt - Felt Padding
-  Paint yourself - children coloring 

- Глинотерапия, мастер-класс по керамике
- Мастер-класс по плетению карпет
- Традиционная церемония армянской музыки
- Приготовление традиционного варенье
- Чтения армянской классической литературы
- Создание сандалей
- Создание шарфов
-  Батик - роспись по шелку
-  Изготовление армянских национальных 
традиционных кукол 
-  Искусство плетения 
-  Войлок - войлочная набивка
-  Раскрась сам - детская раскраска



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

По телефону/Whatsapp/Viber

Позвоните или напишите нам на номер в России  +79096860077,  в Армении +37443421001 
или +37441644416.  Укажите желаемые даты и время, коротко ваш формат мероприятия и ФИ. 
Мы позвоним или ответим сообщением, чтобы уточнить детали и выслать вам счет. 
Бронирование осуществляется только по предоплате (50% от суммы)

По почте

Напишите нам на почту yerkirguesthouse@gmail.com. Укажите желаемые даты и время, коротко 
ваш формат мероприятия, ФИ и ваш номер телефона. Мы позвоним или ответим письмом.

HOW TO PLACE AN ORDER FOR RENT

By phone /Whatsapp/Viber

Call or write to us via number in Russia  +7 909 6860077 and +79165156480  , in Armenia to +374 94 64 44 16 
and +374 43421001.  Please, kindly specify the desired dates and time, your event format and full name. 
We will call you or reply with a message to clarify the details and will send you an invoice. 
Booking is made only on a prepayment basis (50% of the amount).

By e-mail

Write to us to yerkirguesthouse@gmail.com. Please, kindly specify the desired dates and time, your event 
format and full name and your mobile number. We will call you or reply with an e-mail.� 

Ինչպեսկապհաստատելմեզհետ

Հեռախոսահամարներ /whatsapp/viber
• ԳրեքկամզանգահարեքհետևյալհեռախոսահամարներովՄոսկվա `+79096860077,Հայաստան +37443421001 կամ +37441644416.
Նշեքձերնախընտրածօրը,ամիսը , հակիրճարարողությանմասին,անունազգանուն։Մենքկապկհաստատենքձեզհետ 
,հաղորդագրությամբկամզանգովպարզելուհամարորոշակիմանրամասնություններ։Ամրագրումըկատարվումէմիայն 50% 

կանխավճարիդեպքում։
     • Էլեկտրոնանին
• Գրեքմեզէլեկտրոնային yerkirguesthouse@gmail.com ։Նշեքձերնախընտրածօրը,ամիսը 
,հակիրճներկայացնելովարարողությանտեսակը,անուն 
,ազգանուն,հեռախոսահամար։Մենքկապկհաստատենքձեզհետզանգիկամհաղորդակցությանմիջոցով։
   



Ամրագրմանկանխավճար
•Վճարմանմեթոդներ
Կանխավճարկատարելկարողեք (գումարի 50%-ը) կամամբողջությամբ,ամրագրումկարողեքկատարելկանխիկ` մեզմոտ 
,կամքարտիմիջոցով։Պատվերըընդունելուցհետոմենքձեզկուղարկենքհաշիվևվճարմանմանրամասներ։
• Երբենքմենքչեղարկումամրագրումը
• Երբամրագրմանգումարըչիհասնումնշվածհաշվեհամարինճիշտժամանակին ,ևդուքկապիմեջչեքլինումմեզհետ 
,ձերամրագրումըչեղարկվումէևձերամրագրմանօրըբացէլինումվաճառքիհամար։
• Ամրագրմանչեղարկումկամտեղափոխում
• Աշխատանքայինօրերիամրագրումներիչեղարկում
• Անվճար(գումարիվերադարձ)չեղարկում/տեղափոխումաշխատանքայինօրերիամրագրումըհնարավորէամրագրմանօրվանից 7 օրառաջ։
• Հանգստյանօրերիևմիջոցառումներիամրագրմանչեղարկումները
• Անվճար(գումարիվերադարձ )չեղարկել /տեղափոխելամրագրվածհանգստյանօրը/ամրագրվածմիջոցառումըհնարավորէամրագրվածօրից   3 շաբաթ (21
օր) առաջ։
Չեղարկելմիջոցառումըամրագրվածօրվանից 10օրառաջ ,տրվումէտույժտուգանք 50% ընդհանուրգումարից։
Ավելիուշքան 10 օրըմինչամրագրմանօրըգումարըընդհանրապեսչիվերադարձվում։Եթեդուքդեռմեզմոտչեքեղել, 
խորհուրդենքտալիսգալևտեսնելմերպայմանները։Տարածքնուսումնասիրելցանկացողներըկարողենգրանցվելզանգելովկամգրելովմեզ,որօրըևորժամինէձեզ
հարմարմոտենալ։Մենքխորհուրդչենքտալիսձեզչմոտենալառանցզանգահարելու,քանիորկարողէտունըզբաղվածլինել։Մենքչենքանցկացնումտանուսումն
ասիրությունեթետանըկամիջոցառում ,որպեսզիչխանգարենքմիջոցառմանը։
Եթե ձեզ անհրաժեշտ է երաշխավորված միջոցառման ընդլայնում ,ավելի ճիշտ է կանխավ ավելացնել պատվերում։ 
• Հնարավոր է գումարը վերադարձնել գումարը եթե միջոցառումը ավելի վաղ է ավարտվել։
• Չօգտագործված ժամանակի համար վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ,քանի որ օրը արդեն ամրագրված է եղել։
•Տարածքում գտնվելու և օգտվելու կարգը
• Հյուրերի տեղակայումը և տարածքի ազատումը
Հյուրատունը հասանելի է միջոցառման կազմակերպման համար,ուղիղ այն ժամից երբ ,ձեր կողմից կամրագրվի ձեր իսկ նշած ժամից։Դուք կարող եք 
ամրագրել հավելյալ 30րոպեԱյդ ժամանակը չի կիսվում 15 րոպե ամրագրումից առաջ և 15 րոպե ամրագրումից հետո։Ազատել հյուրատունը հարկավոր 
է,ամրագրման ժամանակի ուղիղ ավարտին ։Եթե ձեզ հարկավոր է ավել ժամանակ հավաքվելու համար ,դուք կարող եք ամրագրել լրացուցիչ 30րոպե այն 
պայմանով ,որ  տարածքը զբաղված չէ։
• Սեղանների ապահովությունը միջոցառման ժամանակ
• Եթե ձեր միջոցառման ֆորմատը ներառում է կեղտոտող նյութեր այդ դեպքում հարկավոր է ձեզ հետ բերել պոլիէթիլենային ծածկոցներ:

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄԷ
• Ծխելտանը
• Հրավառություն
• Բենգալյանկրակ

FORBIDDEN: 
SMOKING IN THE HOUSE
CONFETTI IN THE HOUSE
BURNING BENGAL LIGHTS IN THE HOUSE

ЗАПРЕЩЕНО: 
КУРЕНИЕ В ДОМЕ
КОНФЕТТИ В ДОМЕ
ГОРЯЩИЕ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ В ДОМЕ



RESERVATION  PAYMENT

Payment Methods
Make a prepayment (50% of the amount) or fully pay for the reservation in cash by visiting us, or remotely transferring the money to our bank 
account. After placing the order, we send you an invoice and details for payment. 

WHEN DO WE CANCEL THE RESERVATION?
In case the booking payment does not arrive on the dates indicated in the invoice, and you do not contact us, your booking is canceled, and 
your booking time gets open for sale. 

CANCELLATION OR TRANSFER (RESCHEDULE) OF RESERVATION 
Cancellation of a weekday reservation
To cancel/reschedule a weekday reservation for free (with a refund) is possible 7 days before the beginning of the booking. 
Cancellation of weekend / holiday reservations
To cancel/reschedule a weekend/holiday reservation for free (with a refund) is possible for 3 weeks (21 days) before the beginning of the 
booking. If cancellation is made 10 days before the event, a fine of 50% of the total cost is withheld. If cancellation is made later than 10 days 
before the event, payment is not refunded. 

PRELIMINARY VIEWING 
If you have not been to us, we recommend to come first to see the whole space. In order to sign up for a viewing, you can call or write to us, 
mentioning the exact date and time of the preview. We do not recommend to come to the preview without a prior call, as the space may be 
busy. We do not conduct preliminary viewings when events take place at the site, just not to hinder the process.

IS IT POSSIBLE TO EXTEND BOOKING IF THE EVENT IS DETAINED?
You can ask the administrator for the possibility of extending your reservation before the event starts. If there is no other event followed after 
yours, we can extend the reservation according to your tariff indicated in the invoice. If you need a guaranteed time for the extension of the 
event, it is better to book it immediately when placing an order.

IS IT POSSIBLE TO RETURN MONEY IF THE EVENT IS FINISHED EARLIER?
For non-used time, payment is not refundable, since during your reservation this date was closed from sale. 

POLICY OF USAGE AND BEING IN THE COMPLEX
 
Arrival and release of the hall
The complex is available for preparation for the event exactly at the time you booked. If you need more time to prepare, you can book an 
additional 30 minutes. This 30 minutes time does not break up for 15 minutes before and 15 minutes after your booking. You need to release 
the complex right at the end of your booked time. If you need more time to collect your items, you can book an additional 30 minutes, with 
the condition that the complex is not busy at that time. 
Protection of tables during the event
If your event implies the usage of dirty materials, you need to bring any protective material and close the countertops before the event
 
Changing the arrangement of the furniture. Changing the arrangement of the house furniture is possible only in the presence of the territory 
administrator. The administrator will tell you what items of the interior can be moved and how, and will also help you to arrange.

Organization of coffee breaks / intermissions. You can bring your own refreshments or to order delivery to our address.



ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ

Способы оплаты
Внести предоплату (50% от суммы) или полностью оплатить бронирование можно наличными, приехав к нам, или дистанционно перево-
дом на карту. После размещения заказа мы высылаем вам счет и реквизиты на оплату. 

КОГДА МЫ АННУЛИРУЕМ БРОНИРОВАНИЕ
Если оплата бронирования не приходит в указанные в счете сроки, и вы не выходите на связь, ваше бронирование аннулируется, и 
забронированное вами время открывается для продажи. 

ОТМЕНА ИЛИ ПЕРЕНОС БРОНИРОВАНИЯ 
Отмена брони буднего дня
Бесплатно (с возвратом денежных средств) отменить/перенести бронирование буднего дня возможно за 7 дней до начала бронирова-
ния. 
Отмена брони выходного/праздничного дня
Бесплатно (с возвратом денежных средств) отменить/перенести бронирование выходного/праздничного дня возможно за 3 недели (21 
день) до начала бронирования.  При отмене за 10 дней до начала мероприятия удерживается штраф 50% от общей стоимости. При отмене 
позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия оплата не возвращается. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР 
Если вы не были у нас, мы рекомендуем предварительно приехать посмотреть пространство. Для того чтобы записаться на просмотр, 
можно позвонить или написать нам, в какой день и время вам удобнее приехать. Не рекомендуем приезжать на просмотр без предвари-
тельного звонка, так как дом может быть занят. Мы не проводим просмотры, если  проходят мероприятия, чтобы не помешать процессу. 

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ БРОНИРОВАНИЕ, ЕСЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Возможность продления бронирования уточните у администратора перед началом мероприятия. Если после вашего мероприятия 
следом не стоит другое мероприятие, мы можем продлить бронирование по вашему тарифу, указанному в счете. Если же вам необходимо 
гарантированное время для продления мероприятия, его лучше забронировать сразу при оформлении заказа 

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ РАНЬШЕ
За не использованное время, оплата не возвращается, так как при бронировании это время было закрыто от продажи. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  И НАХОЖДЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ

Приход и освобождение зала
Комплекс доступен для подготовки к мероприятию ровно в забронированное вами время. Если вам необходимо время на подготовку, вы 
можете забронировать дополнительно 30 минут. Это время не разбивается на 15 минут перед и 15 минут после бронирования. Освобо-
дить комплекс необходимо в момент окончания забронированного вами времени. Если вам необходимо больше времени на сборы, вы 
можете забронировать дополнительно 30 минут, при условии, что комплекс не занят. 

Защита столов на мероприятии
Если ваше мероприятие подразумевает использование пачкающих материалов, то вам необходимо принести с собой пленку или любой 
другой защитный материал и закрыть столешницы перед мероприятием
 
Изменение расстановки мебели. Изменение расстановки мебели возможно только в присутствии администратора пространства. Админи-
стратор подскажет, какие предметы интерьера можно перемещать и как, а также поможет
Организация кофе-брейков/перерывов
Вы можете привезти с собой угощения или сделать заказ с доставкой по нашему адресу. 






