גאורגיה
מפסגות מערב אסיה למרומי הקווקז
טיול ג'יפים חוויתי בנהיגה עצמית –  8ימים

הרפובליקה של גאורגיה  -מוכרת לנו בשם שהתקבל בארץ – גרוזיה .מדינה על חופי הים השחור
מדרום לרוסיה ובשכנות לארמניה ,טורקיה ואזרביג'אן .ארץ שבה  500אגמים וכמעט  2000נהרות
שיופיה הפראי מתנשא לגבהים.
בעבר היתה המדינה חלק מברית המועצות ושליטה הרודן יוסף סטאלין היה מקור גאווה לגרוזינים/
גאורגים .היום ,כל שנותר מזכרו הוא מוזיאון בטיביליסי .הבירה!
אגדות עם רבות יש בגאורגיה ,רובן מעידות על הקשר החם והמיוחד ,אותו חשים הגאורגים אל ארצם
 ארץ מרתקת :נופים עוצרי נשימה ,הרי הקווקז הגבוה המתנשאים לגבהים אדירים ורמות הקווקזה"נמוך" ,דרכים היסטוריות ,מצודות ומנזרים ציוריים המתנשאים אל על וצופים על חמדת הארץ,
אוכל מיוחד  -וחשוב מכל  -אנשים מכניסי אורחים ,המנצלים כל תירוץ לארוחה טובה ,יין משובח
וריקודים .נגיע לפינות היפות ביותר בג'יפ וברגל.

יום  ,1חמישי :תל אביב – טביליסי (אוטובוס)
נטוס בטיסת ערב ישירה לגאורגיה ,וננחת בשדה התעופה של טביליסי בשעת לילה מאוחרת .ניסע
למלון שלנו בעיר ,ונתארגן בחדרים.
יום  ,2שישי :טביליסי
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא להכיר את העיר וצפונותיה .נקדיש את היום לסיורים ברבדיה השונים
של העיר :נראה את מנזרי נריקלה ומטחי .נסייר על גשר החירות ובפארק .נבקר בבית הכנסת
הספרדי שרק לאחרונה הסתיימו בו השיפוצים  .ונקנח בגיחה לקניות בשוק דינאמו הידוע .בתום
הסיור נחזור למלוננו ונתכונן לשבת ,קבלת שבת וארוחת שבת.
יום  ,3שבת :טביליסי
אחרי תפילת שבת וארוחת צהריים ,נצא לסיור רגלי באזור המלון.
יום  ,4ראשון :טביליסי – ורדזיה  -אחלציחה
לאחר שנפגוש את הג'יפים שלנו נצא מבירת גאורגיה ונתקדם לעבר אחלציחה שהייתה בעבר מקום
מושבם של יהודים  .ניסע לאורך אגם פאראבני ,הגדול באגמי גיאורגיה  .נבקר בכפר אפניה.
נמשיך אל אחד האתרים המרתקים והחשובים של גיאורגיה ,ורדזיה ,עיר המערות העתיקה החצובה
בסלע המכילה מעל  6,000מערות ועד גובה של  13קומות .נראה מערכת מתוחכמת להשקיה
באמצעות תעלות ונצא מהמתחם דרך אחת המנהרות ששמשו ככניסה לעיר.

יום  ,5שני :אחלציחה  -בורג'ומי – בקוריאני
לאחר ארוחת הבוקר נבקר 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
לעבר פארק 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.
המעוניינים יוכלו לרדת רגלית בשבילי השמורה .נסיים את היום בבקוריאני .בערב נהנה ממופע
פולקלור מקומי.
יום  ,6שלישי :בקוריאני – גודאורי
נפתח בביקור במנזר גלאטי ,בשנת  1106הקים כאן המלך 'דוד הבנאי' את המנזר הנודע אשר שימש
מרכז ממלכתי ללימודים ולהפצת השכלה בקרב תושבי הממלכה ,מנזר זה מהווה עד עצם היום הזה
את אחד מפניני האדריכלות הגיאורגית הימי-ביניימית .נבקר בשני בתי-הכנסת של יהודי קוטאיסי
הפעילים עד היום ובשאר אתרי העיר .נעזוב את העיר בנסיעה על דרך המלך מזרחה ,נפגוש את
הדרך הצבאית ונעלה עימה צפונה אל תוככי הקווקז הגבוה ,לעיירת הסקי גודאורי.
יום  ,7רביעי :גודאורי ,קזבגי
יום שכולו טבע לפנינו .נצא לעיירה קזבגי ,השוכנת למרגלות הר קזבג .ממרכז העיירה נצא לטיול
מרתק .נעפיל להר בו שוכנת כנסיית גרגטי לביקור ולתצפית נוף מרהיבה .ניסע לגבלטי למקום בו
שני מפלי מים מרשימים .בתום יום מדהים ניסע בחזרה לטביליסי .וניסע למלוננו.
יום  ,8חמישי :גודאורי  -טביליסי – תל אביב (אוטובוס)
תם ונשלם טיולינו בגיאורגיה .ניסע לטביליסי .נחזיר את הג'יפים .ניסע לנמל התעופה ממנו נמריא
חזרה הביתה.
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הדרכה

המעוניינים בג'יפ ל 2 -נוסעים ,תוספת של  $120לאדם

מחיר הטיול כולל
 טיסות ישירות ת"א – טביליסי – ת"א
 מס נמל והיטל בטחון נכון ליום 1.9.20
 מלונות בדרגת תיירות טובה
 ביטוח רפואי בסיסי ומטען
 חצי פנסיון לאורך כל הטיול  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
 ג'יפים מסוג  4X4ניסן פטרול או לנד קרוזר או דומה לו לפי  4מטיילים בג'יפ
 ג'יפ מנהלה ובו ערכת פיקניק ,עזרה ראשונה וציוד חילוץ
 דלק ומכשירי קשר לג'יפים לכל ימי הטיול
 העברות
 טיפים לנותני שירותים מקומיים
 מים מינרלים במסלולי הטיול
 כניסה לאתרים
 מדריכי שטח ישראלי ומקומי מצוות "שי בר אילן"

הערות
מחיר לאדם בחדר לפי 4
איש בג'יפ

המחיר אינו כולל
 רישיון נהיגה בינלאומי
 ביטוח ביטול השתתפות עצמית לג'יפים
 הוצאות אישיות (שתייה קלה בארוחות ,מזכרות וכד')
 טיפ למדריך המקומי ולמדריך הישראלי) נהוג לתת כ $5-ליום לנוסע(
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל
הערות
יתכנו שינויים בלוחות הזמנים אשר לא יפגעו בטיול אך יתכן וישנו את סדר הפעילויות.
הג'יפים איתם נטייל מושכרים מחברת השכרה מקומית וחלים עליהם כול הוראות

השלטונות המקומיים ,הג'יפים מבוטחים בביטוח המכסימלי האפשרי במדינה .ההשכרה
באחריות המטיילים וכל פגיעה ברכב תגרור השתתפות עצמית .בעת השכרת הרכב יתנו
המטיילים את כרטיס האשראי שלהם כביטחון לחברת ההשכרה כמקובל בכל העולם.
מסלול הטיול עלול להשתנות בשל תנאי מזג אוויר ,הוראות השלטונות המקומיים ,תקלות

טכניות או החלטת המדריך בשטח.
במידה ואחד או יותר מהטיילים ירצו לחרוג ממסגרת הזמנים של הטיול יחויבו החורגים

בתוספת על כרטיס הטיסה (.)Divide
 כל המטיילים המעוניינים לנהוג חייבים להצטייד ברישיון הנהיגה הישראלי בינלאומי
(פלסטיק).

תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה ועד  8ימי עבודה טרם היציאה לטיול ייגבו  $50לנוסע.
 פחות מ  7ימי עבודה טרם היציאה לטיול :ייגבו עלות הטיסה

