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 גאורגיה
/ כשר לילות 7/  ימים 8  

    הטיול המקיף כולל הקווקז הגבוההטיול המקיף כולל הקווקז הגבוההטיול המקיף כולל הקווקז הגבוההטיול המקיף כולל הקווקז הגבוה

 
 

היא מדינה קטנה עם נופים  – המקומי) בשמה –Sak'art'veloגאורגיה (

פסטוראליים ומפסגות מושלגות; היסטוריה מרתקת ועתיקה, פולקלור צבעוני, 

ומה בשל מיק שורשים יהודיים מרשימים וגם סכסוכים אתניים לא פשוטים. 

האסטרטגי הייתה במשך תקופות ארוכות בהיסטוריה צומת תרבותי וגאוגרפי חשוב. 

ברכס הקווקז שלאורך גבולה הצפוני עברו דרכים מרכזיות. היא "ארץ גיזת הזהב", 

מקום הולדתו של היין, מטבח טעים להפליא ותרבות הכנסת אורחים שלא תפגשו 

  בשום מקום בעולם!

  
  



 

     
  03-5256678, פקס: 03-5256677: טלפון,    בתל אבי 7 אידלסון:   משרדנו החדש 

   INFO@ASIATRAVEL.CO.IL ����   WWW.ASIATRAVEL.CO.IL      ����      

  תכנית הטיול:
  

  טביליסי - ) תל אביב 'א( 1יום 
  ללינה בטביליסי..עם הנחיתה העברה למלון Tbilisi בירת גאורגיה נטוס לטביליסי

  
  קוטאיסי - אופליסציחה -גורי  -') טביליסי (ב 2יום 

עיר  - Gori גורימערבה אל  אחרי ארוחת בוקר נצא בנסיעה
נראה את לו ו שם נבקר במוזיאון המוקדשהולדתו של סטאלין, 

   .ילדותובית 
"מבצר  Uplistsikhe אופליסציחהנבקר בעיר המערות 

שידעה פריחה על דרך המשי ונבקר במסתוריה,  האלוהים"
העיר השנייה  - Kutaisi  וטאיסיק נמשיך מערבה אל עבר העיר

לים השחור.  יתק"מ מזרח 120 - בגודלה בגיאורגיה השוכנת כ
-כנסיות מהמאה ה :בעיר זו השתמרו סממנים רבים מימי הביניים

   מרשימים אחרים. ומבנים 11
אחת האקדמיות הראשונות  ,12-מהמאה ה גלאטינסייר במתחם 

דויד המלך כנסיות ובהם גם קברו של  ובו מכלול חשוב של מנזרים ו”באירופה ואתר שימור של אונסק
  בותיה המייסדים של ממלכת גיאורגיה בימי הביניים.לאחד מא ,הנחשב הבונה

  .מופע פולקלור מקומיוארוחת ערב 
  לינה בקוטאיסי.

 
  באקוריאני -   צקאלטובו -') קוטאיסי ג( 3יום 

נראה  נסייר בעיר,. Kutaisi קוטאיסיהבוקר יוקדש לסיור בעיר 
הכנסת המהווה דוגמה  נתרשם מבית ,הרובע היהודיאת 

ת בעיר שבה התקיים היישוב מעניינת לארכיטקטורה יהודי
נבקר לאחר השלמת הסיור , היהודי הגדול ביותר בגיאורגיה

  .המקומי בשוק
 "פרומתאוס" במערת הנטיפיםלביקור   לצקאלטובו נמשיך

Prometheus Cave 15, מערה גדולת מימדים, מה נעבור ב 
החללים המרכיבים אותה והמכילים מגוון רב של זקיפים ונטיפים 

  מרשימים.
 לינה בבקוריאני.ארוחת ערב ו

 
  בקוריאני  - אחלציחה - וארדזיה - באקוריאני  ')ד( 4ום י

שימשה כאתר סקי  Bakuriani  יבאקוריאנההררית עיירה ה
 ,ם תושביה מתפרנסים בעיקר מחקלאותכיו בימי ברית המועצות.

-נמשיך ל מיוער וצונן. עיבוד עצים ונהנים מחיים שקטים באזור
מאתרי המורשת התרבותית המהווה את אחד   Vardzia וארדזיה

אתר זה מכיל מערכות חצובות של  ביותר בגיאורגיה.החשובים 
- המערות הסדורות בקומות ובטורים ארוכים מעל אפיקו שלנהר 

בידי המלך  13-12עיר מערות זו נבנתה ועוצבה במאות  .הרקו
שחלקן נבנו למטרות  במערות  .תמר המלכה ובתו, 3- גיאורגי ה

שהם אוצר אומנותי  יםמגורים וחלקן לאחסון יש פרסקאות עתיק
חשוב להבנת התפתחותה של האומנות הפלסטית הנוצרית. 

המאה מ Khertvisi חרטביסי מבצרונעצור לתצפית מול נמשיך 
 אחלציחהבדרכנו חזרה נעבור בעיר לספירה, שהיה פעיל בתקופה הפיאודלית של גאורגיה.  10 -ה

Akhaltsikh  לינה בבקוריאני. .הכנסת העתיק שבהנבקר בבית ו   
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  (הקווקז הגבוה) גודאורי - אנאנורי  - מצחטה - בורג'ומי  -  ') בקוריאניה( 5יום 
 Borjomi יורג'ומבהעיירה לכוון  לאחר ארוחת בוקר נצא

הוקם סביב מעיינות  . פארק מיוער זה נסייר בפארק הלאומיו
נוסד בשנת המים המינרליים המפורסמים הקרויים על שמו. הוא 

נעלה . וסמוך לשמורת הטבע הגדולה ביותר בגיאורגיה 1929
  למרומי ההר ברכבל לתצפית על הפארק. 

 ם המרשימיםמזרחה לכיוון טביליסי ומשם נפנה אל ההרי חזורנ
הבירה  Mtskheta מצחטהבדרך נבקר בעיר . הקווקז הגבוה -

העתיקה של גיאורגיה ובה אחד מאתרי המורשת החשובים 
– צחובלי סווטיהקתדרלה הענקית  - ביותר לאומה הגיאורגית

'העמוד נותן החיים'. לאחר הביקור במתחם הכנסייה ובסמטאות 
ווקז הגבוה בדרך הצבאית הגאורגית . נעצור בדרך העיר העתיקה נמשיך עם האוטובוס לעבר הק

  ביניימית היפיפיה שעל גדותיו. -המלאכותי ועל מצודת אנאנורי הימי אגם ז'ינבליעל תצפית ל
לקראת ערב, לאחר נסיעה בנופים הרריים מרשימים, נגיע למלוננו בגודאורי, עיירה המשמשת אתר סקי 

   לינה בגודאורי.בחורף. ארוחת ערב ו
 
  טביליסי -  גיקזב - ) גודאורי ו'( 6ם יו 

כשהנוף  הגבוההקווקז עם בוקר נטפס עם האוטובוס במעלה 
נסיעה במשיך פיתול. נוהמרהיב משנה את צורתו מידי סיבוב 

גבוהים יערות ירוקים ונופים הרריים  בין ג'יפים מקומייםב
גרגטי כנסיית השילוש הקדוש מתחם מרשימים. נבקר בו

Gergeti Trinity Church כנסייה קטנה זוהי . 14-מהמאה ה
 גיקזבמול הר  בנקודת תצפית מרשימה שוכנתה ומרשימה
Kazbek.  שנה אבני הכנסייה נחשפות לפגעי מזג אוויר  600מעל

סופות שלגים, גשמים ופלישות. הכנסייה נחשבת לסמל  רדווש
בדרך נעצור בנקודות . פולשים זריםעמידות הגאורגית בפני השל 

ובמונומנט האחווה המציין את הידידות בין רוסיה  תצפית
  לקראת הצהריים נצא בנסיעה לטביליסי.  1986לגאורגיה משנת 

של העיר כדי למלא את אוסף המזכרות  לטביליסי ונקדיש קצת זמן לקניות בשוק אחר הצהריים נגיע
  לקראת שבת. והתארגנות  חזרה למלון  ליקירינו.

  בטביליסי.  סעודת שבת באחד מבתי הכנסת
  
  ) טביליסישבת( 7 וםי

לאחר קפה ועוגה, נצא לתפילה שחרית בבית הכנסת. נסעד 
  סעודת שבת במרכז הקהילתי. 

בשדרות  נטייל סעודה נצא לסיור רגלי בטביליסי.לאחר ה
בה הראשי של טביליסי שנקרא על שמו של ורח - רוסטבלי 

. Shota Rustaveliרוסטבלי אשוט - משורר הגאורגי המפורסם 
, נטייל בסמטאות העיר, 5 -מהמאה ה ת ציוןייסנכ נצפה על

 נתרשם מכלל האדריכלות המרהיבה המאפיינת את טביליסי
  . ועוד

 Anchiskhati  וכנסיית 13-מהמאה ה Metekhi נשוטט בכנסיות
לספירה. נרד לכיוון מעינות גפרית המפורסמות של  6-מהמאה ה
  טביליסי. 

  לינה בטביליסי.תי. במוצ"ש נהנה ממופע פולקלור. ז הקהילמרכבלסעודה שלישית שוב נ
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  ביליסיט(א')  8ום י 05/08

בוקר נצא לסיור בעיר הבירה של גאורגיה. טביליסי (הקרויה ב
, היא העיר הגדולה Mtkvari) שעל גדות הנהר Tiflisגם בשם 

לספירה  5-ובירתה. העיר הוקמה במאה ה ביותר של גאורגיה
כה לבירת הפ Vakhtang Gorgasali ך הגאורגיעל ידי המל

. נשוטט  במוזיאון האתנוגראפי . נבקר6- גאורגיה במאה ה
מהמאה Anchiskhati וכנסיית  13- מהמאה ה Metekhi בכנסיות

לספירה. נרד לכיוון מעינות גפרית המפורסמות של  6-ה
"נטפס" עם הרכבל למצודת במעלה ההר טביליסי. 

נמשיך לשוק של ו ימא גאורגיה""אנראה את פסל  נריקלה
לאחר ארוחת  העיר כדי למלא את אוסף המזכרות ליקירינו.

ערב נצא לכיוון שדה התעופה לטיסת חזור לתל אביב , מלאי 
  חוויות מארצות הקווקז.

  

 ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים. •
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    מחירים:תאריכים ו

          

 תאריך חזרה ך יציאהתארי
  מחיר הטיול

    לאדם בחדר זוגי

25.07.2021  01.08.2021  1585 $ 

15.08.2021  22.08.2021  1585 $ 

  $ 275** תוספת ליחיד בחדר 

  
  מחיר כולל :ה

  .ה ישירה לטביליסיטיס �

 .תיירות טובהת דרגבלילות בבתי מלון  7 �

  .)(קייטרינג כשר לכל אורך הטיוללצהריים  + כריכים בהכנה עצמית חצי פנסיון אירוח ע"ב �

  .ממוזג תייריםאוטובוס  �

    .באזור קזבגי Niva  ג'יפים מסוג �

  .תכל הסיורים המפורטים בתוכני �

 .ארוחת ערב חגיגית בליווי מופע פולקלור גאורגי �

  .בחו"ל טיפ לנותני השירות �

  .מדריך מקומי דובר אנגלית �

 .Asia Travelמדריך ישראלי מצוות  �

   .לטיול מפגש קבוצה לפני יציאה �

  .ויים בהתאם להנחיות חברת התעופה)וכפוף לשינ 2021 מאילמסי נמל והיטלים  (נכון  �

  
  המחיר אינו כולל :

  .פואי ומטען, הוצאות אישיותביטוח ר �

  .טיפ למדריך הישראלי כנהוג �

  
  הערות :

ים מדובר ה נמוכה מהסטנדרטים האירופאים, לכן בחלק מהעררמת התשתיות (כולל המלונות) הינ �
               .אבמלונות הטובים בנמצ

  

  

 

  טיול מוצלח ומהנה,   

  צוות אסיה טרוול! –בברכה  
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 דף הנחיות ליוצאים ממדינת ישראל בתקופת הקורונה:

  
  ,יקרים נוסעים

 
ידי רשויות מדינת ישראל והן על ידי  המידע בדבר התמודדות עם נגיף הקורונה מתעדכן מעת לעת הן על

רשויות מדינת היעד. באחריות הנוסעים להתעדכן באופן שוטף באשר להנחיות המשתנות. האמור בעמוד 
 זה נכון לתאריך המופיע בו ולא בהכרח עדכני.

  

בוטל הצורך בקבלת אישור מוועדת חריגים על כלל הנוסעים לפעול עפ"י ההנחיות  21.3.2021החל מה 
 :באותה

  

 :מישראל ביציאה

  על כלל הנוסעים להתעדכן במדיניות הכניסה של היעד אליו הם טסים ובמדיניות הכניסה של היעד הסופי. 
  .גם מנוסעים מחוסנים או מחלימים שלילית PCR לתשומת ליבכם, מדינות מסוימות מבקשות בדיקת

ילית גם אם מדינת היעד אינה דורשת של PCR נוסעים שאין ברשותם דרכון ירוק מחויבים בהצגת בדיקת
 .זאת

 על כלל הנוסעים למלא הצהרת בריאות ולפעול על פי הנהלים המופיעים בקישור
   guidlines?chapterIndex=2-israel-to-ts/Guides/flyinghttps://www.gov.il/he/Departmen המצורף

   
  באנגלית!או אישור מודפס  PCR תחשוב ! נדרש להציג בדיק

 

 :לישראל בכניסה

 .בעלי דרכון ישראלי בלבד אינם נדרשים לאישור ועדת חריגים

 .פם לא יוחזרשימו לב! נוסעים שיגיעו לטיסה ללא המסמכים והאישורים הבאים, לא יתקבלו לטיסה וכס

שעות לפני זמן המראה  72שלילית אשר בוצעה בטווח   PCR  כלל הנוסעים הנכנסים לארץ מחויבים בבדיקת
 .לת"א, בהתאם לדרישות התקנות בישראל ולרבות ילדים, תינוקות ונושאי תעודת מחלים או מתחסן

ר על כלל הנוסעים למלא הצהרת בריאות ולפעול על פי הנהלים המופיעים בקישו
 : guidlines?chapterIndex=1-israel-to-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying המצורף

ת ופיקוד העורף בכל הנוגע לחיובי הבידוד הנוסעים שיגיעו לארץ יהיו כפופים להנחיות משרד הבריאו
 .והצמיד האלקטרוני

  על הנוסעים לבצע טרם עלייתם לטיסה רישום מוקדם לביצוע בדיקת קורונה בנתב"ג . 
 /https://check2fly.co.il >> לאתר כנסו  לפרטים

  

  https://bit.ly/30SHaS5 מנה >>להנחיות משרד הבריאות לטסים לישראל ומ

   https://bit.ly/2EqihV6 לאתר רשות שדות התעופה >>
and-gurion/notifications-https://www.iaa.gov.il/airports/ben- להנחיות רשות שדות התעופה >>

19/-covid-during-updates  
  

  חשוב!
    ארצה. חזרה הטיסה לפני וגם מהארץ היציאה לפני בריאות הצהרת למלא יש ***

  להלן לינק להורדת הטופס מאתר משרד הבריאות:
guidlines?chapterIndex=-israel-to-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying  
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  תאריך הרשמה: ___/____/___                טופס הרשמה                                                                
  לכתוב באנגלית באותיות דפוס.

  
  ____/____/____  ת.לידה: _____________________ _______: ____1 (באנגלית)הנוסע  שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     
  

  ____/____/____ת.לידה:    ______________________________: __2 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  __________  מיקוד:_____________  עיר:_______________________  כתובת מגורים:
  

  _____   -_________________  :נייד _____  -_________________    ס' טלפון בבית:מ

  

                                                  ___________________@___________________ מייל:א

     _____________ ת.חזרה:   _____________ ת.יציאה:   ימים כשר 8אורגיה ג שם הטיול:

  .$ מטבע העסקה ב  ___________ :בחדר זוגי לאדם מחיר  זוגי / מיטות נפרדות / יחיד בחדר :וג החדרס

  : על המטיילים מומלץ לבטח עצמם.   האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן / לאביטוח נוסעים

ניתן לשלם , לאדם) $ 147לאדם, (תשלום ראשון כולל דמי רישום על  סך    500$ –מקדמה  –תשלום ראשון 
  באמצעות:  

  דנשם תיירות בע"מ". -"אסיה טרוול , 64140006, מס' חשבון :  811סניף : בנק לאומי ,  : . העברה בנקאית  1

 תשלומים ללא ריבית). 3 -. המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס (באשראי ניתן ב2
  

  ______-- ___ת אחרות בגב הכרטיס  _____  , תוקף:__ספרו 3____  ___- _______- _______- מספר:______

  חתימה:__________________   ______________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:

  בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול. •
    .יש לשלם כחודש לפני מועד היציאת הטיול: את יתרת הסכום,  גמר חשבון

   הנ"ל. יש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון - המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -

    .)ללא הודעה נוספתבה כחודש לפני מועד היציאת הטיול, (סכום יתר החיוב ייג  -  כרטיס אשראי -

  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:
  לאדם (לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידו).  $ 147דמי רישום על סך 

  ימי עבודה לפני  היציאה. 45אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 

  .$ 147דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 - ביטול הנסיעה, מ
  מעלות החבילה. 30%יחויב הנוסע  - ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 
  מעלות החבילה. 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 - ביטול הנסיעה  מ

  .מעלות החבילה ויב הנוסע בדמי ביטול מלאיםיח –שעות לפני הנסיעה   72ביטול הנסיעה  
 על טיסות חלים דמי ביטול מלאים בכל מקרה.

  חודשים ויותר מיום הנסיעה . 6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל
 אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.

  

  ח המזמין: _________________                          ת.ז.: ___________________חתימת הלקו

  איש קשר : ___________________  שם המשרד המזמין: ___________________         טל'

  (נא לצרף צילום דרכון בתוקף)


