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 2000
נהרות 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 הקווקז ה"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.

עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:
טביליסי ,ורדזיה ,אחלציחה ,בורג'ומי ,בקוריאני ,אופליסציחה ,גודאורי ,קזבגי

מסלול הטיול
יום  ,1ה' :תל אביב – טביליסי (אוטובוס)
נטוס בטיסת ערב ישירה לגאורגיה ,וננחת בשדה התעופה של טביליסי בשעת לילה מאוחרת .ניסע
למלון שלנו בעיר ,ונתארגן בחדרים.

יום  ,2ו' :טביליסי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור מקיף בעיר היפה והמיוחדת .מיקומה האסטרטגי הפך אותה במהלך
ההיסטוריה לעיר מרכזית בקווקז ,אשר כובשים רבים עברו בה .נעמוד על התפתחותה ,נעלה ברכבל
למצודה נריקאלה הנחשבת לנקודה אסטרטגית קדומה של העיר ,נשוטט בשדרות רוסטבלי ,נטייל
בסמטאות העיר העתיקה ,ונתרשם מהאדריכלות המרהיבה המאפיינת את טביליסי .נסייר ברובע
היהודי .נבקר בבית הכנסת ובמוזיאון היהודי .נקנח בפארק מתאצמינדה בגיאורגית" :הר קדוש".
בתום הסיור נחזור למלוננו ונתכונן לשבת ,קבלת שבת וארוחת שבת.
יום  ,3שבת :טביליסי
אחרי תפילת שבת וארוחת צהריים ,נצא לסיור רגלי באזור המלון.
יום  ,4א' :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  ,5ב' :אחלציחה– בקוריאני
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בבית הכנסת המקומי ,בו נוכל לראות ספרי תורה בני מאות שנים .נמשיך
לביקור בטירת רבאטי ,רחבת הידיים ,מהמאה התשיעית .נמשיך לאגם טבטסקורי .נסיים את היום
בבקוריאני .בערב נהנה ממופע פולקלור מקומי.
יום  ,6ג' :בקוריאני– פארק בורג'ומי – אופליסציחה  -גודאורי
את היום נפתח בביקור בכפר הציורי מיטרבי .נמשיך 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 .המעוניינים יוכלו לרדת רגלית בשבילי השמורה .נמשיך
לעיר המערות המפורסמות אופליסציחה שהיא אתר פולחן קדום אשר שימש את תושבי המקדשים.
נבקר במערות חצובות בסלע ,מערכות ניקוז ואתרי פולחן .לאחר הביקור נצא בנסיעה על דרך המלך
מזרחה ,ונעלה על הדרך הצבאית צפונה אל תוככי הקווקז הגבוה ,לעיירת הסקי גודאורי.
יום  ,7ד' :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.
יום  ,8ה' :גודאורי  -טביליסי – תל אביב
היום נשים פעמינו חזרה לטביליסי .עם ההגעה נחזיר את הג'יפים .נאפשר זמן לקניות .תם ונשלם
טיולינו בגיאורגיה .לאחר ארוחת הערב ניסע לנמל התעופה ממנו נמריא חזרה הביתה.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
טיול

תאריך יציאה תאריך חזרה

משך
הטיול

תוספת יחיד
אדם
בחדר
בחדר זוגי

הדרכה

הערות

02/06/2022 26/05/2022 SJGE2605

 8ימים

יפורסם

לפי  4איש בג'יפ

08/09/2022 01/09/2022 SJGE0109

 8ימים

יפורסם

לפי  4איש בג'יפ



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

מחיר הטיול כולל
 טיסות ישירות ת"א – טביליסי – ת"א
 מס נמל והיטל בטחון נכון ליום 1.8.21
 מלונות בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
 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"

המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 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












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  20נוסעים 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.
התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים.
שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל  2%מתאריך מתן ההצעה ועד
לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
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.
כל המטיילים המעוניינים לנהוג חייבים להצטייד ברישיון הנהיגה הישראלי בינלאומי
(פלסטיק).
מסלול הטיול עלול להשתנות בשל תנאי מזג אוויר ,הוראות השלטונות המקומיים ,תקלות
טכניות או החלטת המדריך בשטח.

תנאי תשלום
 בעת הרשמה – 300$לאדם.
 עד  35יום לפני היציאה – גמר תשלום.
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה ועד  45ימי עבודה לפני היציאה – דמי הביטול  47$לאדם בלבד.
 מ 30 – 44 -ימי עבודה לפני היציאה –  30%ממחיר הטיול.
 מ 15 – 29 -ימי עבודה לפני היציאה –  50%ממחיר הטיול.
 מ 8 – 14 -ימי עבודה לפני היציאה –  75%ממחיר הטיול.
 מ 7 -ימי עבודה עד מועד היציאה –  100%ממחיר הטיול.
* במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי הביטול
הנקובים
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.

