גיאורגיה
יין ,טבע ושמחה קווקזית
ללא ימים חופשיים ,ללא סיורי בחירה
 8ימים  7לילות
יציאה  ,17/10/18חזרה 25/10/18
 1טביליסי 1 ,קוטאיסי 2 ,בקוריאני 1 ,גודאורי 2 ,טביליסי

בהדרכת הגב' נסיה שכטר
גיאורגיה היא הפתעה ענקית.
יש בה הכול – טבע נהדר ,תרבות עתיקה ומרשימה ,יין טעים שנמזג בנדיבות ,אבל מעל הכול
זאת הכנסת האורחים.
בשום מקום אחר בעולם אין את ההרגשה הזאת – שקבלת הפנים באה מעומק הלב.
הגיאורגים אוהבים לארח והביקור בארצם גורם לנו שמחה עצומה.

שימו לב:
מפגש עם מדריכת הטיול – נסיה שכטר
יתקיים ביום ד'  25.7.18בשעה 12:00
בבית על"ה

בטיולנו רואים יותר:
❖ גורי -סיור בעיר הולדתו של סטאלין
❖ קוטאיסי  -הרובע היהודי ,מנזר גלאטי וערב פולקלור לצלילי להקה מקומית
❖ מערת הנטיפים פרומתאוס
❖ העיירה בקוריאני ורכבל בפארק בורגו'מי
❖ וורדזיה עיר המערות
❖ הקווקז הגבוה –גודאורי ,קזבגי טיול ג'יפים
❖ טביליסי -העיר העתיקה ,מקדש מטקהי ,בית הכנסת ,המוזיאון היהודי החדש ,רכבל למצודת נריקלה
❖ ערב פולקלור  -מוזיקה ,ריקודים ,יין וארוחת ערב
❖ מצחטה  -עיר הבירה העתיקה
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 .1תל אביב ,טביליסי .17.10

נטוס לטביליסי ונערוך היכרות ראשונה עם בירת גיאורגיה ,שהתפרסמה בעיקר בזכות המעיינות החמים הנפלאים שלה.
זאת גם הזדמנות ראשונה ליהנות מהכנסת האורחים הגיאורגית החמה .אין עוד ארץ בה מאמינים שהאורח הוא שליח
האלוהים ומטרתו לגרום למארח להצטיין בנתינה ובכך למצוא חן בעיני האל .כאן נתחיל את מסענו בגיאורגיה היפה.
לינה בטביליסי.

 .2גורי ,קוטאיסי 18.10

נצא אל עיר המבצר העתיקה גורי ,הבנויה בראש גבעה ובנייניה הם עדות לכובשים ולחולפים בשעריה .כאן נולד וחי
סטאלין .נראה את המוזיאון המנציח את תולדות הרודן ,את בית מגוריו ואת קרון הרכבת בו נסע לוועידת יאלטה .נמשיך
לקוטאיסי ,עיר עתיקה ויפה ובעלת עבר יהודי עשיר .נסייר בעיר העתיקה וברובע היהודי ונבקר בבית הכנסת של הקהילה
שנחנך ב .1887-נראה את קתדרלת בגרטי .נבקר במנזר גלאתי שייסד המלך דוד הבנאי כמרכז דתי חשוב ונתרשם
מהפסיפס המדהים (אם יתאפשר) .נמשיך לשוק המקומי ונתענג על הצבעים הריחות והטעמים .לאחר ארוחת הערב נהנה
מערב פולקלור לצלילי להקה מקומית.

 .3מערת הנטיפים פרומתאוס ,שמורת הטבע בורג'ומי ,בקוריאני 19.10

שמורות הטבע מחכות לנו .נצא לראות את מערת הנטיפים המפורסמת המרשימה פרומתאוס ונצפה במראה הנטיפים
שנוצרו לפני מליוני שנים .נמשיך לבורג'ומי ,שמורת הטבע הגדולה במדינה .נהנה מיופיים של הגנים המטופחים בפארק,
נראה את פסל פרומטאוס למרגלות המפל ,נעלה ברכבל לתצפית על נוף השמורה ונטעם מהמים המוגזים הנובעים
במקום ,שמייחסים להם סגולות בריאות מופלאות .נבקר בשוק הקדרים הגדול  -אחת האומנויות העתיקות והאהובות
ביותר בגאורגיה .לינה בעיירת הנופש והסקי בקוריאני ,שבקווקז הנמוך.

 .4בקוריאני אחלציחה ,וורדזיה 20.10

הבוקר נצא לעיר אחלציחה על גדת נהר פיצחובי ובה מצודת רבאטי המרשימה .נבקר בבית הכנסת שהשתמר ובמצודת
חרטביצי ונמשיך לביקור באתר המערות הגדול וורדזיה ,שנחצב לפני  900שנים .לא פחות מ 3000-מערות ב 13-מפלסים
נחצבו באתר שבנו המלך גאורגי השלישי ובתו המלכה תמר .נבקר בכנסיית מרים ונראה את ציורי הקיר המרהיבים.

 .5אנאנורי ,גודאורי 21.10

ניסע צפונה על הדרך הצבאית ,אחת מדרכי הנוף היפות בגיאורגיה ,שחוצה את הרי הקווקז ומחברת בין אירופה לאסיה.
ניסע בנוף עוצר נשימה לאורך מאגר המים הגדול זינגוולי שמימיו בצבע טורקיז .נראה את התמזגות זרמי המים בנהר
ארגווי בצבעי שחור לבן ונעצור במצודת אנאנורי מהמאה ה 17-שידעה קרבות רבים .קפה חם מול המצודה והאפשרות
לקנות מזכרות ,מבעלי הדוכנים במקום ,הם סיכום מצוין ליום .לינה בעיירת הנופש גודאורי ,בקווקז הגבוה.

 .6קזבגי –טיול ג'יפים ,טביליסי 22.10

יום מהנה ומרגש לפנינו .הקווקז הגדול הוא אחד מרכסי ההרים המרשימים ביותר בעולם .ניסע בנוף הררי עטור קניונים,
חרוץ בנהרות ,מלווה ברכסים מושלגים .נבקר בקזבגי השוכנת למרגלות פסגת הר קזבג המתנשא לגובה  5000מ' מעל פני
הים .העיירה ,העטורה בהרים ומצוקים ,נקראת היום סטפנצמינדה ומשמשת בסיס ליציאה למסלולי הטיולים באזור.
רכובים על גבי ג'יפים נטפס בדרכי הנוף המרתק של הקווקז הגבוה .נעפיל לגובה  2200מ'  ,נבקר באנדרטת האחווה ונצפה
מהקשתות על הנוף עוצר הנשימה .נבקר בכנסיית השילוש הקדוש (גרגטי טריניטי) הצופה על הרכסים המושלגים
וממנה נשקף נוף בראשית .בתום הסיור המהנה ניפרד מהקווקז ומרכבי ה 4X4-וניסע לטביליסי אל בית המלון בו נתארח
בשני הלילות הבאים.

 .7טביליסי 23.10

היום נעמיק את ההיכרות עם טביליסי המיוחדת .נבקר בעיר העתיקה ,במקדש מטקהי מהמאה ה ,12-נלך בסמטאות בין
בתי החומה ,נבקר באזור המרחצאות החמים ונראה את קתדרלת ציון .נבקר ברובע היהודי ,בבית הכנסת היפה שמשמש
את הקהילה המפוארת ונבקר במוזיאון היהודי החדש .נחצה את הגשר המחבר את העיר העתיקה עם החדשה ונעפיל
ברכבל מכיכר אירופה למצודת נריקלה הצופה על העיר ועל נהר המטקווארי .לא רחוק מהמצודה ניצב פסל אימא
גיאורגיה האוחזת בידה האחת חרב ובידה השניה גביע יין .נבקר בעיר החדשה .נראה את שדרות רוסטאוולי – ה"שאנז
אליזה" של גיאורגיה ,מרכז התרבות והקניות של הבירה ובו מוזיאונים רבים ,ובינהם בית האופרה והתיאטרון .נטייל
במדרחוב היפה שארדן ונהנה מזמן חופשי באחד ממרכזי הקניות בעיר.
ערב פולקלור ,ארוחת ערב מסורתית ,יין ,ברכות ,מוזיקה וריקודים.

 .8מצחטה ,טביליסי  ,תל אביב 24-25.10
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ניסע למצחטה ,בירתה העתיקה של גאורגיה ,שוכנת על גדות נהר המטקווארי .נסייר בעיר המרתקת ששימשה מרכז
פולחני ,נבקר בכמה מן הכנסיות העתיקות ונסייר בין דוכני המזכרות .נשוב לטביליסי ,נבקר בשוק המקומי הססגוני,
נקנה מזכרות וממתקים מקומיים ונהנה מהצבעים והריחות .בתום הביקור ,ארוחת ערב מוקדמת וזמן חופשי לקניות
באחד ממרכזי הקניות הגדולים בעיר .ניפרד מטביליסי וניסע לשדה התעופה ממנו נטוס חזרה לתל -אביב ב25/10/18 -
וננחת בנתב"ג לפנות בוקר.
חשוב :המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הימים או הביקורים .ייתכנו שינויים בסדר הלינות והביקורים.

טיסות:
 17/10/18המראה מנתב"ג בשעה  ,20:00נחיתה בטביליסי בשעה 23:15
 25/10/18המראה מטביליסי בשעה  ,00:35נחיתה בנתב"ג בשעה 02:10

מחיר 1340 :דולר ( לאדם בחדר זוגי)
המחיר כולל:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

טיסות בינלאומיות על-פי המסלול.
מיסי נמל ודלק.
בתי מלון מדרגה ראשונה /דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים.
חצי פנסיון ( 7ארוחות חמות).
ערכת קפה/תה באוטובוס לפריסות בטיולים בשטח
בקבוק מים מינלים ליום לנוסע ,מפה ,מזכרת מגיאורגיה.
טיול ג'יפים בקווקז הגבוה
 2ערבי פולקלור.
סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית.
אוטובוס צמוד על פי הרמה הנהוגה בגיאורגיה.
תשר (טיפים) לנותני השירותים בחו"ל ,למעט דמי סבלות.
מלווה קבוצה מצוות נתור.

המחיר אינו כולל:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

כל תוספת במיסי הנמל ,ביטחון ושינוי במחירי הדלק (באם ישתנו) ומיסים שישולמו במזומן בחלק משדות התעופה.
ביטוח נוסעים רפואי ומטען והוצאות בעלות אופי אישי (אנו ממליצים על ביטוח ביטול טיול).
תשר למדריך הישראלי  -נהוג לתת כ 4-יורו ליום לאדם.
דמי סבלות.
מס עירוני -באם יידרש  ,ישולם ישירות ע"י הנוסעים.
העברות ונסיעות מעבר למפורט בתכנית ומעבר לשעות עבודת הנהג בהתאם לחוקי היעד.
הוצאת ויזה  -באם ידרש.
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל".

תנאי ביטול:
❖
❖
❖
❖
❖

עד  30ימי עבודה  100$דמי ביטול לאדם.
מ 29-עד  14ימי עבודה לפני היציאה –  50%ממחיר הטיול דמי ביטול לאדם.
מ 13-עד  8ימי עבודה לפני היציאה  70% -ממחיר הטיול דמי ביטול לאדם.
מ 7-עד  0ימי עבודה לפני היציאה ו/או מרגע הכרטוס  100% -ממחיר הטיול דמי ביטול לאדם.
** ימי עבודה :ימים א'-ו' שאינם חגים

דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום שמסר הלקוח בעת ההרשמה וזאת בהתאם לחתימה על טופס רישום נלווה.
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במידה ונשלחו דרכוני הנוסעים המבטלים לשגרירות לצורכי ויזה ,יתווסף סכום הוצאת הויזה לדמי הביטול.
באם הוזמנו שירותים מיוחדים /נלווים דמי הביטול עבורם יהיו בנוסף לדמי הביטול הנ"ל (לדוגמא :דיוויד /שדרוג
מחלקה בטיסה /כרטוס מוקדם /טיסות פנים וכו').
על כן ,יש לזכור! באחריותך לרכוש פוליסת ביטוח המכסה דמי ביטול לכל מקרה שעתיד לבוא.
ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת מייל לכתובת | arnon@free-tours.co.ilהמאשר את ביטול
הטיול ואישורו חזרה ע"י מנציג חברת "פרי טורס".

הערות חשובות !
❖ כלי הרכב ובתי המלון בהתאם לרמה המקומית המקובלת בגיאורגיה.
❖ מומלץ לרכוש ביטוח המתאים לפעילויות הכלולות במסלול.
❖ בתקופת ירידים ,כנסים ,תערוכות ופסטיבלים תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות.
❖ תכנית הטיול מתבססת על לוח הטיסות המתוכנן בזמן הוצאתה .תכנית הטיול תשתנה בכפוף ללוח הטיסות.
❖ ייתכנו שינויים במסלול הטיול – הודעה על כך תימסר לנוסעים טרם הנסיעה.
❖ בימים בהם מתקיימים שיוטים (נהר  /ים  /איים) השיוטים יתקיימו רק בתנאי מזג אוויר המאפשרים קיום שייט
וזאת נתון להחלטת מפעילי השייט המקומי בכל אתר.
❖ יציאה ו/או חזרה בטיסה ליעד הטיול שלא במסגרת תאריכי הטיול ( ,)Divideתחויב בדמי טיפול בסך של  75$לאדם
 +עלות השינוי עצמו.
❖ כל התוכנית כפופה לשינויים בתפוסת בתי המלון בעת אישור ההזמנה .במקרה של שינוי בתפוסה תיבחר האפשרות
הטובה ביותר הקרובה ,יתכנו התייקרויות /הוזלות במחירים בהתאם.
❖ כפוף לתנאים הכללים של חברת "פרי טורס".
❖ יש לבדוק שתוקף הדרכון יהיה  6חודשים מתאריך סוף הנסיעה.
❖ מחיר הטיול ויציאתו מותנים במינימום  20נוסעים משלמים ומקסימום  25נוסעים בקבוצה .
❖ תנודות מטבע דולר/אירו של יותר מ  3%-ו/או שינויים במסים ממשלתיים מקומיים ,עשויים לגרום לשינויים
במחירים בהתאם.
❖ זוהי הצעת מחיר בלבד .לא נשמרו ו/או הוזמנו טיסות וסידורי קרקע עבור הקבוצה (יסגרו לאחר החתימה על
ההסכם).
ט.ל.ח.

גאורגיה  8 -יום  -אוקטובר 2018

