קרנות הסוהרים
לגיאורגיה 8102
גאורגיה (גרוזיה) היא ארץ קטנה יחסית ,המונה קצת יותר מחמישה מיליון תושבים ומשתרעת על שטח של
 10,777קמ"ר (פי  3מישראל) .גאורגיה שוכנת בין אסיה לאירופה ,למרגלות הקווקז ,במיצר שבין הים הכספי
לים השחור .גאורגיה ,ששימשה בעבר כאתר הנופש של האליטה הסובייטית ,מושכת אליה יותר ויותר מבקרים
מידי שנה ,בשל השילוב של נופים עוצרי נשימה והערב הרב של תרבויות ואמונות המתקיימים זה לצד זה
בשטחה .זוהי ארץ הררית ,שנופיה מגוונים מאוד ביחס לשטחה הקטן ,כך קיימים בה מדבריות צחיחים לצד
יערות עבותים ,פסגות הרים גבוהות ומושלגות לצד אזורים סאב טרופיים לחים ,טבע פראי לצד ערים שוקקות.

מועדים

מחזור ראשון . 70-60/71 :טיסות הלוך ושוב לטביליסי
מחזור שני . 61-17/71 :טיסות הלוך ושוב לטביליסי
מחזור שלישי . 11/71-70/70 :טיסות הלוך ושוב לטביליסי
מחזור רביעי . 67-61/67 :טיסות הלוך ושוב לטביליסי
מחזור חמישי . 60-11/67 :טיסות הלוך ושוב לטביליסי
הערה  :הטיסות תצאנה בערב (נחיתה בלילה) ותחזורנה בערב/לילה.

באזור טביליסי -מלון אסטוריה  *4או דומה (ליל ההגעה במלון  Iveria Innאו דומה)

מלונות

באזור קוטאיסי -מלון  Tskaltubo Spa Resortאו דומה
באזור בקוריאני (או עיירה סמוכה) -מלון  Villa Palaceאו דומה
באזור גודאורי -מלון  Gudauri Clubאו דומה

תכנית הטיול

יום  :8מצחתה  -גורי  -אופליסציחה  -קוטאיסי

יום  :3מערת פרומתיאוס /סטאפליה -
קתדרלת גלאתי  -בורג'מי

נפרד מטביליסי ,בדרך נבקר בעיר מצחתה
השוכנת על גדות נהר המטקווארי .העיר שימשה
כמרכז פולחני פגאני עתיק ואף הייתה הבירה
העתיקה של גיאורגיה .נמשיך בנסיעה אל גורי,
עיר הולדתו של סטאלין .נבקר במוזיאון אשר נבנה
לכבודו כאות הערצה ולזכרו של הרודן .נמשיך אל
אופליסציחה – אתר פולחן קדום וחשוב לפני
כניסת הנצרות לגיאורגיה .למרות צבאות זרים אשר
זרעו הרס רב ,שרדו חלק מהמבנים והמנזרים של
העיר העתיקה שהחשובים בהם אתרי פולחן,
מערות חצובות בסלע ועוד .נעבור במעבר ההרים
ריקוטי אשר מחלק את גאורגיה לשני חלקים .לעת
ערב נגיע אל קוטאיסי ,העיר השנייה בגדלה
בגיאורגיה ,אוכלוסייתה מונה כמאה וחמישים אלף
תושבים ,בעיר נותרה קהילה קטנה של יהודים,
נבקר בבית הכנסת (במידה ויהיה פתוח) ואחר כך
ניסע אל בית המלון ללינה.

לאחר ארוחת הבוקר נצא אל מערת פרומתיאוס
הממוקמת כ 67-ק"מ צפון מערב לקוטאיסי .מערה
זו שנפתחה לא מזמן לביקורים היא מערת נטיפים
מרשימה וארוכה ובה חללים רבים ,היפה שבהם
נקרא רוסתווילי .משם נצא לביקור בקתדרלת
גלאתי אותו ייסד המלך דוד הבנאי כמרכז תיאולוגי
חשוב ,עם פסיפס מרהיב .נעצור לבקר באתר
הנופש והמרפא – בורג'ומי הידוע בפארק המים
המינרלים הגדול שלו .לינה וארוחת ערב באזור
בקוריאני /בורג'ומי.

יום  :4וארדזיה -אחלציחה -רבאטי

יום  :5הדרך הצבאית -אנאנורי -גודאורי

יום  :6גודאורי -קאזבגי עם ג'יפים* -טיביליסי

בוקר נצא אל האתר המרתק הנמצא בשכנות
לגבול התורכי ,וארדזיה ,אתר מערות שנחצבו
בצלע ההר וייועדו לשימושים צבאיים .בתקופתה
של המלכה תמרה ,שינה האתר את ייעודו והפך
למרכז דתי ובו מנזרים וכנסיות שקירותיהם עטופים
הציורי פרסקו מדהימים .נשוב אל העיר אחלציחה
ונבקר במבצר רבאטי המשוחזר .נשוב למלוננו
לארוחת ערב ולינה.

היום נצא לכיוון צפון גיאורגיה ליום טיול מיוחד על
הדרך הצבאית לכיוון הגבול עם רוסיה .נתחיל
בנסיעה שבסופה נגיע אל עיירת הנופש הגבוהה
ביותר בהרי הקווקז – גודאורי .בדרך נעצור במצודת
אנאנורי לתצפית מרהיבה .לאחר מכן נגיע אל
גודאורי לארוחת ערב ולינה.

היום נצא מוקדם וניסע לאורך נופים מרהיבים לצדי
נהר טרג המוביל לעיירה סטפנצמינדה הידועה גם
בשמה ככפר קאזבגי ,הכפר הגדול במחוז .העיירה
סטפנצמינדה שוכנת למרגלות פסגת הר קזבג
המתנשא לגובה של  0,701מטר מעל פני הים.
נתרשם מנוף עוצר נשימה משם נעפיל עם רכבי
לכנסיית גרגטי כנסיית השילוש X4השטח 0
הקדוש ,הנקראת גרגטיס סמבה מהמאה ה61-
הנמצאת בגובה של  1,601מטרים מעל פני הים.
ממרום הגבעה ישנו נוף עוצר נשימה .נצפה בקרחון
הקווקזי ובנוף הנשקף מגבעת מקינווארי .ניסע אל
טביליסי ,בערב נצא לארוחת ערב ומופע פולקלור
.במסעדה מקומית

יום  :7טביליסי :סיור עיר

יום  :2חבל קאחתי  -טלאבי  -ת"א

בשעות הבוקר נצא לסיור בעיר המיוחדת .נעלה
לנקודת תצפית על העיר ונהר המטקוורי החוצה
אותה ונתרשם מהמבנים העתיקים וגגותיהם
האדומים .נבקר ברובע העתיק ,בכנסיית מטחי,
נטייל בסמטאותיו הציוריות ,נראה את מרחצאות
הגופרית ,האתר ההיסטורי שממנו צמחה העיר,
בית הכנסת ואת קתדרלת  SIONIמהמאה ה,0-
שדומה לכנסיית "ציון" בירושלים .נמשיך ,בסיור
בשדרה על שם שותה רוסתווילי (המשורר הלאומי
מחבר הפואמה "עוטה עור הנמר") ,אשר יחשוף
בפנינו את בנייניה המפוארים הניצבים לאורכה
וביניהם בית הפרלמנט ,התיאטרון הלאומי ובית
האופרה .לינה בטביליסי.

בבוקר נצא לסיור במזרח גאורגיה ,אל חבל
קאחתי ,ניסע לאזור טלאבי ,בירת חבל היין .נגיע
אל אחד מהיקבים באזור הידוע ביינותיו ,נהנה
מטעימות יין ונצפה בתהליך אפיית לחם מסורתי
והכנת הממתק הלאומי של גיאורגיה ,הצ'ורצ'חלה.
חזרה לטביליסי ,משם ניסע לנמל התעופה לתפוס
את טיסתנו חזרה לארץ.

יום  :0ת"א  -טביליסי

ניפגש בשעות הערב בשדה התעופה בן -גוריון
לטיסה אל טביליסי -בירת גיאורגיה .לאחר
הנחיתה ,בשעת לילה מאוחרת ניסע אל המלון
בטביליסי לינה.

* רכבי שטח  X40הנקראים מיצובישי דליקה  /או דומים

 טיסות ת"א-טביליסי-ת"א בחברת סאנדור כולל מסי נמל ,דלק וביטחון נכון ליום 11.70.1761לינה על בסיס חצי פנסיון (למעט ליל ההגעה) בבתי מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה 1ערבי פולקלורמדריך ישראלי צמוד מצוות דרך החופשאוטובוס תיירים נוח וממוזג-תשר לנהג ולמדריך הישראלי

ביטוח רפואי  +מטעןתשר סבלות במלונות-מס לינה במלונות (במידה ויתבקש)

בכרטיס אשראי  /בצ'קים :עד  5תשלומים ללא ריבית .מעל  5תשלומים בקרדיט.
המחיר אינו כולל ביטוח ומטען ,מומלץ לעשות ביטוח ביטול טיול לאחר ההרשמה!

המעוניינים להירשם לטיול נא למלא את הטופס המצורף ולשלוח לפקס שמספרו  73-1311170או למייל OprTkt@aviation-links.co.il
ניתן להתקשר לאבישי קיסר  052-6009535או לטלפון 03-5205007
כתובת לשליחת ההמחאות  /טופס כרטיס האשראי (בתיאום מראש):
קשרי תעופה רח' נירים  ,2ת"א מיקוד 6706037

ההרשמה על בסיס מקום פנוי –כל הקודם זוכה!

טופס הרשמה לגיאורגיה  -קרנות הסוהרים
מועדי היציאה:
04-88.01 /01-02.01 /86.16-14.17 /08-81.16 /17-05.16
(אנא סמנו בעיגול את המועד המבוקש(
שם פרטי

שם משפחה

מס' דרכון

תאריך לידה

תוקף דרכון

1
2

מחירים:
מחיר לזוג כאשר אחד מהם חבר הקרנות$0765 :
המחיר לחבר הקרנות בחדר זוגי$211 :
מחיר לחדר יחיד לחבר הקרנות$0101 :

***באחריות הנוסע לוודא כי ברשותו דרכון ישראלי בתוקף לחצי שנה לפחות מיום היציאה.
) יש לאשר בחתימתו מטה כי הדרכון בתוקף!(

פרטי התשלום:
מבקש לשלם ב :מזומן  /צ'קים  /כרטיס אשראי
(אנא סמן בעיגול את אמצעי התשלום המבוקש(

בעל הכרטיס סוג הכרטיס

מס' כרטיס אשראי

תוקף

ת.ז בעל הכרטיס

 3ספרות בגב הכרטיס____________
מס' טל' של בעל כרטיס האשראי_____________________







תנאי תשלום:

עד  5תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית .מעל  5תשלומים בקרדיט.
יש אפשרות לשלם בצ'קים לפקודת דרך החופש בע"מ או הפקדת מזומן בהעברה בנקאית (בתאום עמנו(.
יש לשלוח את הטופס והצ'קים רח' נירים  2ת"א  6706037לחברת דרך החופש.
בתשלום בכרטיס אשראי יש אפשרות לשלוח את הטופס בפקס 73-1311170
בתשלום בצ'קים נא לברר שער היורו איתנו לפני שליחת הצ'קים למשרדנו.

דמי ביטול לבודדים

 20%ממחיר החבילה
 45 - 31יום לפני היציאה
 40%ממחיר החבילה
 31 - 15יום לפני יציאה
 70%ממחיר החבילה
 15 - 7יום לפני היציאה
 100%ממחיר החבילה
 7יום לפני היציאה
דמי ביטול בקיזוז מס נמל

חתימת הנוסע/ת
______________________

סכום

