גאורגיה וארמניה
טבע ותרבות בנתיבי הקווקז  12 -ימים
גאורגיה וארמניה הן שתיים מארצות הקווקז המשלבות עושר של תרבויות ,טבע פראי ואנשים
חמים .אחרי שנים של כיבוש ומהפכות ,גאורגיה וארמניה מתעוררות ונפתחות אל המערב.
גאורגיה ,ששימשה בעבר כאזור הנופש המועדף של האליטה הסובייטית ,עתירת נופים מגוונים
ועוצרי נשימה :נהרות שוצפים ,מדבריות צחיחים ,יערות עבותים ,פסגות הרים גבוהות ומושלגות
וכן אזורים סוב טרופיים לחים ,טבע פראי ולצד כל אלה  -ערים שוקקות עם אתרים היסטוריים
ומודרניים ,אתרי תרבות ושכיות חמדה רבות ,גם כאלה השייכים לעולם היהודי המפואר
שהתקיים בה לאורך הדורות.
ארמניה ,השוכנת דרומית לגאורגיה ,מציעה שפע של אתרים היסטוריים מתקופות שונות
ומגוונות ומוזיאונים רבים ,האוצרים בתוכם יצירות אמנות מקומיות .בין האתרים הידועים
בארמניה נמצאים הבירה העתיקה ירוואן המפורסמת בשל סגנון הבניה המאוד ייחודי לה –
באבני טוף ,ובזכות האפשרות לצפות מסביבתה אל עבר הר אררט (הנמצא בשטחה של
תורכיה) ואשר לפי המקורות תיבת נוח נחה עליה לאחר המבול .אגם סוואן ,מקור המים הגדול
במדינה המשמש גם כאתר נופש וקייט והר אראגטס הגבוה .טיול זה הינו מסע אל העבר
המשלב היסטוריה ,טבע ותרבות מרתקים וכולל היסטוריה של קהילה יהודית עתיקה.
יום  ,1ראשון :תל אביב – ירוואן
נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא לירוואן בירת ארמניה והעיר הגדולה במדינה ,שנחשבת גם
למרכזה התרבותי והתעשייתי .לטביליסי .לאחר הנחיתה ,העברה לבית המלון.
יום  ,2שני :ירוואן ,גארני
לאחר ארוחת הבוקר נסייר בירוואן אשר הוקמה ב 782-לפני הספירה ונשלטה מאות שנים ע"י
המוסלמים ,הפרסים והתורכים עד שסופחה במאה ה 19-לרוסיה .נטייל ברחובות העיר .נבקר
במוזיאון ההיסטוריה ואת מוזיאון ( Erebouniבמידה ויתאפשר) שנמצא בקצה של  2750מדרגות
המייצגות את שנות קיומה של העיר .נבקר במוזיאון השואה הארמנית .זהו אתר הנצחה לזכר מיליון
וחצי ארמנים שנרצחו והוגלו מאדמתם בין השנים  1915-1918בידי הטורקים .לאחר הסיור ניסע
לביקור במקדש גארני ,מקדש רומי שהוקדש לאל השמש ע"י המלך טירידאת הראשון .נראה את
שרידי המבצר ואת בית המרחץ הרומי.
יום  ,3שלישי :ירוואן ,אגם סוואן
לאחר ארוחת הבוקר ,נבקר באגם סוואן ,הימה הגדולה ביותר בארמניה .האגם המכונה "הפנינה
הארמנית" ,מוקף הרים מכל צדדיו וע"פ הממצאים הארכיאולוגיים התקיימה בו התיישבות אנושית
כבר לפני כ 4,000-שנה .כיום ,האגם מוכרז כפארק לאומי וחופיו משמשים כמוקדי תיירות ונופש.
נשוט באגם .בתום השיט נחזור לירוואן.
יום  ,4רביעי :ירוואן – היסטוריה יהודית :מנזר חור ויראפ
לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל מנזר  Khor Virapהשוכן על הגבול בין ארמניה לטורקיה .זו
הנקודה הקרובה ביותר בארמניה להר אררט אשר על פי הסברות מצויה תיבת נח .נמשיך לביקור
מיוחד בבית קברות יהודי אשר לפני מספר שנים התגלה בחפירה מקרית במקום שאף אחד לא תיאר
לעצמו שקהילה יהודית הייתה קיימת .נמצאו יותר מ 40-מצבות עם תאריכים שמגיעים עד למאה ה-
 .13מתוכם  16מצבות עם כתב עברי וארמני המצביעות ללא עוררין על חיי היהודים בארמניה של ימי
הביניים .בערב נהנה מארוחת ערב עם מופע פולקלור.

יום  ,5חמישי :ירוואן –ורדזיה – אחלציחה  -בקוריאני
הבוקר נקום מוקדם וניסע לעבר הגבול עם גיאורגיה .נחצה את הגבול וניסע לעבר ורדזיה ,עיר
מערות שהכילה מעל  6,000מערות ועד גובה של  13קומות .נראה מערכת מתוחכמת להשקיה
באמצעות תעלות ונצא מהמתחם דרך אחת המנהרות ששמשו ככניסה לעיר .עם תום הסיור ניסע
לאחלציחה ונבקר בבית הכנסת המקומי ,בו נוכל לראות ספרי תורה בני מאות שנים ולשמוע מפי חבר
הקהילה איך מתקיימת במקום קהילה של  8יהודים בלבד .מאחלציחה נמשיך בנסיעה למלוננו
בבקוריאני .לאחר ארוחת הערב נצפה במופע פולקלור מקומי.
יום  ,6שישי :בקוריאני – בורג'ומי – קוטאיסי
היום ניסע לפארק בורג'ומי ,מרכזו של קניון ומעיינות מים מינראליים אשר סגולותיהם נודעים לסובלים
מחמרמורת .בהמשך נעפיל ברכבל למרומי חלקו העליון של הקניון ונתרשם מהנוף עוצר הנשימה.
המ עוניינים יוכלו לרדת רגלית בשבילי השמורה .במידת האפשר ,נעצור בכפר סורמי ונבקר בבית
הקברות היהודי  .המשך היום יוקדש לקהילה היהודית המפורסמת של קוטאיסי .נבקר במתחם שני
בתי הכנסת התחתונים ,נשמע על חיי היהודים במקום מפי אחד מאנשי הקהילה ונקדיש זמן איכות
להיסטוריה היהודית הגיאורגית .בתום הביקור נגיע למלוננו ונתכונן לשבת ,קבלת שבת וארוחת
שבת.
יום  ,7שבת :קוטאיסי
אחרי תפילת שבת וארוחת צהריים ,נצא לסיור רגלי באזור המלון.
יום  ,8ראשון :קוטאיסי– גורי – אופליסציחה  -גודאורי
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיר גורי ,עיר הולדתו של סטאלין .נבקר במוזיאון שהוקם לכבוד סטאלין,
בבית הולדתו שהשתמר ובקרון הרכבת המפורסם ששימש אותו במסעותיו ,כולל לוועידת יאלטה
במהלך מלחמת העולם השנייה .נמשיך לביקור בעיר המערות המפורסמות אופליסציחה ,אתר פולחן
קדום אשר שימש את תושבי המקדשים .עם תום הביקור נשים פעמינו למלוננו בעיירה גודאורי
הנמצאת למרגלות ההר הגבוה ביותר בקווקז ובגאורגיה כולה.
יום  ,9שני :גודאורי ,קזבגי
יום שכולו טבע לפנינו .נצא לעיירה קזבגי ,השוכנת למרגלות הר קזבג .ממרכז העיירה נצא לטיול
מרתק ברכבי  .4*4נעפיל להר בו שוכנת כנסיית גרגטי לביקור ולתצפית נוף מרהיבה.
יום  ,10שלישי :גודאורי– מצודת אנאנורי – מצחטה – טביליסי
הבוקר נשים פעמינו לעבר מצודת אנאנורי שנבנתה במאה ה 16-על הדרך הצבאית הגיאורגית.
נמשיך לביקור ב עיר מצחטה ,בה נעלה לחצר מנזר סחטיטצקאוולי לתצפית מרשימה על העיר ועל
מפגש שני הנהרות הראשיים מתקווארי וארגבי .בתום יום מהנה זה ניסע למלוננו שבטביליסי ,בירת
גיאורגיה.
יום  ,11רביעי :טביליסי
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בעיר העתיקה של טביליסי .נראה את מנזרי נריקלה ומטחי .נסייר על גשר
החירות ובפארק .נבקר בבית הכנסת הספרדי שרק לאחרונה הסתיימו בו השיפוצים.
יום  ,21חמישי :טביליסי – תל אביב
תם ונשלם טיולינו החוויתי בגיאורגיה וארמניה .ניסע לנמל התעופה בטביליסי ממנו נטוס חזרה
הביתה.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך
יציאה

תאריך
נחיתה

משך
הטיול

מחיר

תוספת יחיד
בחדר

הדרכה

הערות

 12 06/06/2019 26/05/2019 GEA2605יום $355 $2190

במידה והקבוצה
בלהה רשף
תמנה פחות מ20 -
מירה גלבשטיין
איש תהיה תוספת
יוקי בנימיני
מחיר של $120

 12 29/08/2019 18/08/2019 GEA1808יום $355 $2250

שלמה גיספן

 12 04/07/2019 23/06/2019 GEA2306יום $355 $2190
 12 25/07/2019 14/07/2019 GEA1407יום $355 $2190

מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב לפי המסלול
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1/12/18
 אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
 בוקר וערב ארוחה מלאה  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
 אוטובוס תיירים נוח ממוזג לביצוע תכנית הטיול
 סיורים בהתאם לתוכנית הטיול ומדריך מקומי בהתאם לחוקי המדינה דובר אנגלית לרבות
דמי כניסה לאתרים השונים
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן
המחיר אינו כולל
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל בסך  $80לנוסע
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1/12/18
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי מעל  2%מתאריך 1/12/17
ועד לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  $5ליום לנוסע)
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר ב"מחיר הטיול כולל"
ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.

הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
הערות
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
* ימי ששי ושבת וימי חג וחול המועד בארץ ,וכן ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה שכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה  $47אמריקאי לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה
 מ 14-44-ימי עבודה טרם היציאה לטיול $547 :אמריקאי לנוסע
 מ 7-13-ימי עבודה טרם היציאה לטיול $1047 :אמריקאי לנוסע
 פחות מ 7-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 100% :דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון
ויזה וכד‘

