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 חופשת חנוכה
גאורגיה - טביליסי   

/ כשר לילות 4/  ימים 5  

    כולל הקווקז הגבוהכולל הקווקז הגבוהכולל הקווקז הגבוהכולל הקווקז הגבוה

 
 

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

פסטוראליים ומפסגות מושלגות; היסטוריה מרתקת ועתיקה, פולקלור צבעוני, 

בשל מיקומה   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!
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  תכנית הטיול:
  

  טביליסי –) תל אביב 'א( 1יום  28/11
(זמני טיסות כפופים לשינויים בהתאם ללוח הטיסות  .)Tbilisi( בירת גאורגיה נטוס לטביליסי

  .ארוחת ערב ולינהעם הנחיתה העברה למלון ל מחברת התעופה).
  

  ביליסיט') ב( 2ום י 29/11
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 על ידי המלך הגאורגי
  . 6-גאורגיה במאה ה

במעלה נרד לכיוון מעינות גפרית המפורסמות של טביליסי. 
נראה את פסל  יקלה"נטפס" עם הרכבל למצודת נרההר 

 בהורח –נשוטט בשדרות רוסטבלי . "אימא גאורגיה"
שמו של משורר של  הראשי של טביליסי שנקרא על שמו

). ShotaRustaveli( רוסטבלי אשוט –הגאורגי המפורסם 
, נטייל בסמטאות העיר, 5 -מהמאה ה ת ציוןייסנכ נצפה על

  .ועוד ינתרשם מכלל האדריכלות המרהיבה המאפיינת את טביליס
   נמשיך לשוק של העיר כדי למלא את אוסף המזכרות ליקירינו.ו
  
  

  גי'פיים -קזבקי הקווקז הגבוה ')ג( 3ום י 30/11
הקווקז  -  אל ההרים המרשימים לאחר ארוחת הבוקר ניסע 

  . הגבוה
בדרך הצבאית הגאורגית . נעצור בדרך לתצפית על אגם 

ביניימית היפיפיה -יז'ינבלי המלאכותי ועל מצודת אנאנורי הימ
  שעל גדותיו. 

נטפס עם האוטובוס במעלה קווקז הגבוה כשנוף המרהיב 
  משנה את צורתו מידי סיבוב פיתול.

  יערות ירוקים ונופים בין ג'יפים מקומייםבנסיעה במשיך נו
כנסיית השילוש מתחם מרשימים. נבקר בגבוהים והרריים 
זוהי . 14-ה ה) מהמאGergeti Trinity Church(גרגטי הקדוש 

שנה אבני  600מעל  .)Kazbek( גיקזבמול הר  בנקודת תצפית מרשימה שוכנתה כנסייה קטנה ומרשימה
סופות שלגים, גשמים ופלישות. הכנסייה נחשבת לסמל של  רדוהכנסייה נחשפות לפגעי מזג אוויר וש

האחווה המציין את  בדרך נעצור בנקודות תצפית ובמונומנט. פולשים זריםעמידות הגאורגית בפני ה
  . לקראת לילה נחזור לטביליסי.1986וסיה לגאורגיה משנת הידידות בין ר

 
  שווקים - קניות –יום חופשי  ')ד( 4ום י 1/12

מהשווקים  תיום זה נועד לזמן חופשי בו תוכלו ליהנו
  הקסומים מהעיר העתיקה, קניות, ממתקני המלון וכו..

 
  ת"א - יגור –טביליסי ) ה'( 5יום    02/12

עיר  - )Gori( גורימערבה אל  אחרי ארוחת בוקר נצא בנסיעה
  נבקר בעיר בדרך הולדתו של סטאלין, 

הבירה העתיקה של גיאורגיה ובה  - )Mtskheta( מצחטה
 -אחד מאתרי המורשת החשובים ביותר לאומה הגיאורגית
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הכנסייה ובסמטאות 'העמוד נותן החיים'. לאחר הביקור במתחם –הקתדרלה הענקית סווטי צחובלי 
  העיר העתיקה 

נבקר בעיר המערות  .ילדותונראה את בית ו סטלין במוזיאון המוקדש ונמשיך באוטובוס לגורי ונבקר
  .שידעה פריחה על דרך המשי ונבקר במסתוריה "מבצר האלוהים" )Uplistsikhe( אופליסציחה

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

  
  
  

 ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים. •
  
  
  
  
  
  
  
  

  שעות טיסה:
  

  NI691מספר טיסה  16:30המראה:  - 28.11.2021
  21:05:  נחיתה                  

  
  LI692מספר טיסה   22:10המראה:  - 02.12.2021

  22:45נחיתה:                    
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 מחירים:

  סוג החדר 
  

 מחיר החבילה

  

  מחיר מיוחד 

  חדרים  20 - ל

   ₪ 3690 ₪ 3990  לאדם בחדר זוגי

 ₪ 2890  ₪ 3100 )2-12בחדר הורים ( ילד

 ₪ 3090 ₪ 3350 שלישי בחדר 

 ₪ 750  ₪ 750  2תינוק עד גיל 

  ₪ 4290   ₪ 4590  לאדם בחדר יחיד מחיר

  
  
  :מחיר כוללה

  .בחברת סאן דור (אל על) ת''א –טביליסי  –ישירות ת''א   ותטיס �

   Tbilisi ourtyard by MarriottC *4 מלוןלילות ב 4 �

  .כשר למהדרין)(לצהריים חצי פנסיון + כריכים  אירוח ע"ב �

  .ממוזג תייריםאוטובוס  �

    .באזור קזבגיג'יפים  �

  .תכל הסיורים המפורטים בתוכני �

  .מדריך מקומי דובר אנגלית �

 .Asia Travelמדריך ישראלי מצוות  �

  .עופה)ויים בהתאם להנחיות חברת התוכפוף לשינ 2020 אוקטוברלמסי נמל והיטלים  (נכון  �

  
  

  :המחיר אינו כולל

  .לאדם לכל תקופת השהות 25$  -  ומדריך בחו"ל טיפ לנותני השירות •

  .ביטוח רפואי ומטען, הוצאות אישיות •

  
  

  

  

  

            

  טיול מוצלח ומהנה,   

 צוות אסיה טרוול! –בברכה  
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  תאריך הרשמה: ___/____/___

                  חנוכה בטביליסי– טופס הרשמה                                            
  לכתוב באנגלית באותיות דפוס.

  
  _  _____/ ____/ ___  : ________________________________    ת.לידה1 (באנגלית)הנוסע  שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     
  

  _  _____/ ____/ ___: ________________________________   ת.לידה  2 (באנגלית)הנוסע  שם
  )כפי שמופיע בדרכון(     

  ________@________מייל:____________________מיקוד: _________כתובת מגורים: __
  

  ____________/  _______  /  נייד : __  - מס' טלפון בבית   ____________________ 
  

  זוגי / מיטות נפרדות / יחיד בחדר      :סוג החדר המבוקש
                                                             

  2021/11/28: ת. חזרה    21/20/1202 :יציאהת.  כשר ,ימים 5אורגיה גחנוכה ב: שם האתר

     .ש"חמחיר  החבילה לאדם: ____________  מטבע העסקה ב 

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

ניתן לשלם , לאדם) ₪ 750 (תשלום ראשון כולל דמי רישום על סך לאדם,  ש"ח 2500 –דמה מק –תשלום ראשון 
  באמצעות:  

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

 תשלומים ללא ריבית). 3 -ן ב. המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס (באשראי נית2
  

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

  חתימה:______________________________________ ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:

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

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

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

    .)ללא הודעה נוספתסכום יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מועד היציאת הטיול, (  -  כרטיס אשראי -

  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:
  לאדם (לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידו).  ₪ 750דמי רישום על סך 

  ימי עבודה לפני  היציאה. 45החברה, עד ל  אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי
  לאדם. ₪ 750דמי 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%סע יחויב הנו -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 - ביטול הנסיעה  מ

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

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

  חתימת הלקוח המזמין: _________________                          ת.ז.: ___________________

  איש קשר : ___________________  שם המשרד המזמין: ___________________         טל'

  )ם היציאהחודשים מיו 6 (נא לצרף צילום דרכון בתוקף


