גאורגיה  -טבע ותרבות בנתיבי הקווקז
 8ימים
במרחק של שעתיים טיסה ,גאורגיה מציעה שילוב של עושר תרבויות ,טבע פראי ועוצר נשימה:
נהרות שוצפים ,מדבריות צחיחים ,יערות עבותים ,פסגות הרים גבוהות ומושלגות וכן אזורים סוב
טרופיים לחים ,ולצד כל אלה  -ערים שוקקות עם אתרים היסטוריים ומודרניים ,אתרי תרבות
ושכיות חמדה רבות ,גם כאלה השייכים לעולם היהודי המפואר שהתקיים בה לאורך הדורות.

יום  ,1שני :תל אביב – טביליסי
נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא לטביליסי ,בירת גיאורגיה .לאחר הנחיתה ,העברה לבית המלון.
יום  ,2שלישי :טביליסי – גורי – אופליסציחה  -בקוריאני
הבוקר נשים פעמינו לעבר העיר 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 .בתום הסיור ,ניסע לתחנתנו הבאה ,עיר המערות המפורסמות,
אופליסציחה ,שהיא אתר פולחן קדום אשר שימש את תושבי המקדשים .נבקר במערות חצובות
בסלע ,מערכות ניקוז ואתרי פולחן .עם תום הביקור נשים פעמינו למלוננו בעיירת הנופש בקוריאני.

יום  ,3רביעי :בקוריאני ,ורדזיה ,אחלציחה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לורדזיה ,עיר מערות שהכילה מעל  6,000מערות ועד גובה של  13קומות.
נראה מערכת מתוחכמת להשקיה באמצעות תעלות ונצא מהמתחם דרך אחת המנהרות ששמשו
ככניסה לעיר .נמשיך לאחלציחה ונבקר במצודת רבאטי העתיקה ובבית הכנסת המקומי .בתום
הביקור ניסע חזרה למלוננו בבקוריאני.
יום  ,4חמישי :בקוריאני– בורג'ומי  -קוטאיסי ,מערת הנטיפים פרומתיאוס ,מנזר גלאטי
את היום נפתח ב פארק בורג'ומי ,מרכזו של קניון ומעיינות מים מינראליים אשר סגולותיהם נודעים
לסובלים מחמרמורת .נעפיל ברכבל למרומי חלקו העליון של הקניון ונתרשם מהנוף עוצר הנשימה.
המעוניינים יוכלו לרדת רגלית בשבילי השמורה .נמשיך לקוטאיסי ,העיר השנייה בגודלה בגיאורגיה
ומקום מושבו של הפרלמנט הגיאורגי .נבקר בבית הכנסת הפעיל בעיר ובשוק המקומי .נמשיך לביקור
במערת הנטיפים פרומתיאוס שבצחקאלטובו ,המכילה  15אזורי טיול עם מראות עוצרי נשימה .נסיים
בביקור במנזר גלאטי השוכן על גבעה גבוהה ומיוערת ממנה ניתן לצפות על נופיו המרהיבים של
האזור .המתחם נבנה ב 1106 -ע"י המלך דוד הבנאי .מדענים ואנשי רוח הגיעו לכאן ללמוד וללמד.
הייתה זו תחילתה של פריחה ספרותית שהגיעה לשיאה בימיה של המלכה הנערצת תמר .המלך דוד
הבנאי קבור כאן .לאחר ארוחת הערב נצפה במופע פולקלור מקומי.

יום  ,5שישי :קוטאיסי  -מצחטה  -טביליסי
הבוקר ניסע חזרה לכיוון טביליסי .בדרך נעצור בעיר מצחטה ,בירתה הישנה של גיאורגיה .נעלה
לחצר מנזר ג'בארי לתצפית מרשימה על העיר ועל מפגש שני הנהרות הראשיים מתקווארי וארגבי.
בתום הביקור ,ניסע לטביליסי .עם ההגעה נערוך סיור פנורמי של העיר .בתום הסיור ניסע לבית
המלון ונתכונן לשבת ,קבלת שבת וארוחת שבת.
יום  ,6שבת :טביליסי
אחרי תפילת שבת וארוחת צהריים ,נצא לסיור רגלי באזור המלון ובעיר העתיקה של טביליסי .נראה
את מנזרי נריקלה ומטחי .נסייר על גשר החירות ובפארק .נבקר בבית הכנסת הספרדי .בערב נהנה
ממופע פולקלור מקומי.
יום  ,7ראשון :טביליסי ,מצודת אנאנורי ,קזבגי
יום שכולו טבע לפנינו .נצא לעבר הרי הקווקז .נעצור לביקור במצודת אנאנורי שנבנתה במאה ה16-
על הדרך הצבאית הגיאורגית .נמשיך לעיירה קזבגי ,השוכנת למרגלות הר קזבג .ממרכז העיירה נצא
לטיול מרתק ברכבי  . 4*4נעפיל להר בו שוכנת כנסיית גרגטי לביקור ולתצפית נוף מרהיבה .בתום יום
מהנה זה נחזור לטביליסי .תם ונשלם טיולינו החוויתי בגיאורגיה .לאחר התרעננות וארוחת ערב ,ניסע
לנמל התעופה בטביליסי.
יום  ,8שני :טביליסי – תל אביב
תם ונשלם טיולינו החוויתי בגיאורגיה .ניסע לנמל התעופה בטביליסי ונטוס חזרה לארץ.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך
יציאה

תאריך
נחיתה

משך
הטיול

תוספת יחיד
מחיר
בחדר

הדרכה

 8 21/06/2021 14/06/2021 SGEO1406ימים $1450

$175

סיגלית פלדבוי  -שטיין

 8 05/07/2021 28/06/2021 SGEO2806ימים $1450

$175

שלמה גיספן

 8 26/07/2021 19/07/2021 SGEO1907ימים $1450

$175

יוקי בנימיני

 8 16/08/2021 09/08/2021 SGEO0908ימים $1450

$175

מירה גלבשטיין

מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב לפי המסלול
 מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1/3/21
 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
 2 מופעי פולקלור
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל

הערות

המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1/3/21
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי מעל  2%מתאריך 1/3/21ועד
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"
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים לעיל.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט www.shaibarilan.co.il
* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
* עדיין אין הסכמי תעופה בין ישראל לאיחוד האמירויות ,מחיר הטיול עלול להשתנות בהתאם
להסכמי התעופה ותמחור הטיסות.
* התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים.
תנאי תשלום
 בעת הרשמה – $300לאדם.
 עד  35יום לפני היציאה – גמר תשלום.
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה ועד  30ימי עבודה לפני היציאה – דמי הביטול  $100לאדם בלבד.
 מ 11 – 30 -ימי עבודה לפני היציאה – עלות כרטיס הטיסה לאדם בלבד.
 מ 10 -ימי עבודה עד מועד היציאה – עלות כרטיס הטיסה ובתוספת  $100לאדם.
הערת קורונה:
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה ,החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול
בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות.

