אל מול פני אררט  -מסע בארמניה
 6ימים בדגש היסטוריה ,תרבות ואומנות
20-26.10.2018
בהדרכת יותם יעקבסון
על פי אגדה עתיקת יומין הארמנים קיבלו מאלוהים את האדמה הדלה ביותר שהייתה
ברשותו .הם קיבלו את הדין ולימים התגאו על שלמדו להוציא חיטה גם מסלעי בזלת.
המסע אל ארמניה מציע נופי קניונים ,הרים ורמות געשיים ,כפרים מסורתיים ,ערים
ששבות וקמות מתוך הריסותיהן ואוכלוסייה מסבירת פנים שמתרפקת על עבר קדום
ועגמומי .המסע מאפשר חשיפה אל תרבות מקומית עתיקה ,משופעת בשרידי מנזרים
וכנסיות שעושרם האומנותי רב .נתחקה אחר ההיסטוריה העשירה ורבת תהפוכות של
חבל ארץ הממוקם בין אסיה לאירופה ,שמאז ומתמיד היווה צומת דרכים חשוב לצבאות,
סוחרים ותרבויות .זהו מסע אל הנופים הפראיים והבזלתיים של ארמניה ,אל נבכי
מורשתה הלאומית ,אל האמונה שמפעמת בלב תושביה ואל אוצרותיה האומנותיים.

יום שבת - 20.10.2018 ,מתל אביב לטביליסי
נצא בטיסת אייר זנה לטביליסי ( ,)Tbilisiבירת גאורגיה ( .)14:20-17:50עם הגעתנו לטביליסי ניסע למלון
בעיר ,ללינת לילה.

יום ראשון - 21.10.2018 ,מטביליסי לדיליג'אן
בבוקר ניסע אל מעבר הגבול סדאחלו ( )Sadakhloבין גאורגיה
לארמניה .לאחר הסדרת אשרת הכניסה נעבור לארמניה .נבקר
בכנסיה ימי ביניימית המפורסמת בפרסקאות שבה ונמשיך דרך קניון
בזלתי מרשים .בעיירה וונדזור ( ,)Vanadzorהבנויה כולה טוף וולקני,
נבקר בסדנת אומן להכנת חצ'קרים ,צלבי אבן שדוגמאותיהם עשויות
כתחרה .נמשיך משם אל העיירה הציורית דיליג'ן ( )Dilijanוננסה
לפגוש בה את הרוקמות המקומיות .נלון בדיליג'אן.

יום שני - 22.10.2018 ,אגם סוואן – מחוז ואיוץ דזור – ירוואן
ניסע דרומה לעבר אגם סוואן ,הימה הגדולה של ארמניה ,המוקפת
רכסים געשיים גבוהים .נמשיך אל עבר מעבר ההרים סלים ( Selim
 ,)passשלצדו חאן דרכים קדום ומיוחד בגובה  2400מטרים .במורד
הערוץ נחבא הכפר הנידח ירגיז ( )Yeghgegisשבו בית קברות יהודי
עתיק  -האתר היהודי היחיד במדינה ,המלמד על פריחתה קצרת
הימים של קהילה יהודית בארמניה במהלך ימי-הביניים .נמשיך אל
עבר נורוואנק ( ,)Noravankמנזר השוכן על צלע הר תלולה ומשקיף
על קניון מרהיב .במנזר תבליטי אבן המבארים את האמונה הארמנית
ואת מיקומה של ארמניה בצומת שבין תרבויות .נמשיך בנסיעה אל
פתחת אררט ולעת ערב נגיע אל עיר הבירה ,ירוואן ( ,)Yerevanשבה נלון.

יום שלישי - 23.10.2018 ,ירוואן ואתריה
נקדיש את היום להיכרות עם אתריה של ירוואן ,עיר שנבנתה
מחדש ,בתכנון מופתי ,בראשית המאה ה ,20-תחת השלטון
הסובייטי .נבקר בהיכל הספר שבו נשמרים ,משומרים ונחקרים
כתבי יד ארמנים קדומים ומאוירים ונבקר באגף השימור של כתבי
היד ,הסגור בדרך כלל בפני הציבור ,נפקוד את אתר ההנצחה לטבח
העם הארמני ונמשיך אל אג'מיאדזין ( ,)Echmiadzinשבה
קתדרלה גדולה ,מקום מושבו של הקתוליקוס הארמני וקודש
הקודשים של העם הארמני .בשובנו לירוואן נבקר בביתו של האומן הרב-תחומי המנוח סרגיי פרג'נוב
( )Parajanovשהפך למוזיאון ,אתר מיוחד ומעורר השראה .נלון בירוואן.

יום רביעי - 24.10.2018 ,גרני וגרהארד
בבוקר ניסע אל גרני ( ,)Garniאתר ארכיאולוגי חשוב שבו ניצב
מקדש רומי בן המאה הראשונה לספירה ,היחיד ששרד את
התנצרות המדינה .המקדש העתיק ניצב על גדותיו של קניון עמוק
שבו תצורות מרהיבות של משושי בזלת ענקיים .נמשיך אל מנזר
גרהארד ( ,)Gerhardמן המאה ה ,12-שחלקו חצוב אל תוך הסלע.
בשובנו לעיר נבקר במוזיאון לאומנות שימושית בירוואן ( folk art
 .)museumלעת ערב נבקר במונומנט הנצחה סובייטי ענק
שמשמש היום כמוזיאון אומנות פתוח שבו פסלים רבים .נלון בירוואן.

יום חמישי - 25.10.2018 ,מירוואן לטביליסי
הבוקר נפרד מירוואן ונצא בדרכנו חזרה לטביליסי .בדרך נפקוד את
מצודת אמברד ( ,)Amberdבמורדותיו של הר ארגטס (,)Aragats
ההר הגבוה ביותר בארמניה של היום .בעונה זו הפריחה סביב
המצודה צריכה להיות בשיאה .נמשיך לעבר גבול ארמניה – גאורגיה
ולאחר חציית הגבול נמשיך טביליסי ,שבה נלון.

יום שישי – 26.10.2018 ,החזרה הביתה
נצא אל שדה התעופה בטביליסי ונטוס בטיסת אייר זנה לתל אביב ()08:05-09:40

מלונות:
טביליסי Iveria Inn :או מקביל אליו ( 3כוכבים)
דיליג'ן Paradise :או  3( Dilijan Resortכוכבים)
ירוואן Aviatrans :או  3( Opera Suiteכוכבים)
* הזמנת המלונות תלויה במועד ההרשמה לטיול וההתחייבות לפני הסוכנות המקומית.

מחיר ותנאים:
כללי:
ההרשמה למסע מותנית בקיום שיחת תאום ציפיות עם המדריך,
יותם יעקבסון ,טלפון.050-7622123 :
מחיר לאדם בחדר זוגי:
 10נוסעים 15 ,1950$ :נוסעים1820$ :
(מספר המקומות מוגבל ל)25-
היציאה למסע תובטח עם הרשמתם של  10נוסעים!
תוספת לאדם בחדר יחיד200$ :
דמי הרשמה שלא יוחזרו 200$ :לאדם (אלא במידה שהיציאה למסע תבוטל)
מחיר המסע מבוסס על טיסות בינלאומיות
(כולל מסי נמל והיטלי דלק) במחיר הידוע לנו בעת הכנת ההצעה (.)350$
במידה ויחולו שינוים במחיר המיסים  /ההיטלים ההפרש יגבה  /יוחזר בהתאם.
המחיר למטייל בחדר זוגי בקבוצה של  10משתתפים לפחות.
במידה והקבוצה תמנה פחות מ 10-מטיילים ,המחיר ישתנה באופן יחסי ובהתאם.
מחיר המסע כולל:
טיסות בינלאומיות בחברת "אייר זנה" ,חברת התעופה הגיאורגית
(כולל מטען במשקל  23ק"ג ,לא כולל הושבה)
לינה :בתי מלון בדרגת שלושה כוכבים ,כמפורט
אשרת כניסה לארמניה
כלכלה :כלכלה מלאה ,ארוחות בוקר ,צהריים וערב לאורך כל המסע
(יתכן ובחלק מהימים ייערכו פיקניקים בצהריים .משקאות אינם כלולים)
תחבורה :אוטובוס ממוזג.
הדרכה :יותם יעקבסון ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.

דמי כניסה :לאתרים המפורטים בתכנית.
תשר לנותני שירותים מקומיים
מחיר המסע אינו כולל:
תוספת ליחיד בחדר בסך.200$ :
משקאות שונים בארוחות
ביטוח רפואי :יש לעשות ביטוח בריאות וביטוח מטען.
על הביטוח לכסות מקרה תאונה אבדן ונזק .הביטוח הוא חובה! משרד הנסיעות והמדריך אינם
אחראים לכל נזק שייגרם למטייל במהלך המסע
(ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן).
היטלים :ההיטלים משתנים חדשות לבקרים וללא כל הודעה מוקדמת.
שינוי בגובה ההיטלים שנכללו במחיר המסע ,יחול על המטיילים.
הוצאות בעלות אופי אישי
כל פעילות נוספת שאיננה מפורטת בדף המסלול
ביטול הרשמה:
במסע זה דמי רישום בסך  .$200דמי רישום אלה מהווים חלק מהתשלום למסע.
בשל חובת ההתחייבות לטיסות בכל מקרה לא יהיה החזר של דמי הרישום ,אלא במידה והיציאה
למסע תבוטל.
לאחר מכן מדיניות הביטולים היא בכפוף למדיניות חברות התעופה ולנוהלי ספק
שירותי הקרקע בסין כדלקמן (ימי עבודה ,ללא סופ"ש):
טיסות:
שימו לב :החל ממועד החיוב על הטיסות בתאריך  20.8.2018לא יהיה כל החזר עליהן והן יחויבו
במלואן!
שירותי קרקע (המחיר בהתאם למספר הנרשמים למסע):
 15-35יום לפני מועד המסע דמי ביטול בסך 50%
 10-15יום לפני מועד המסע דמי ביטול בסך 75%
 10ימים לפני מועד המסע או פחות מכך דמי הביטול הינם 100%

דרכונים ואשרות כניסה
דרכון :עליכם להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות  6חודשים קדימה מיום הטיסה.
אשרת כניסה לגאורגיה :לישראלים אין צורך באשרת כניסה!
אשרת כניסה לארמניה :ישראלים נדרשים לוויזה לארמניה ,שתונפק בגבול.
מחיר הוויזה כ .7$-מחירה כלול במחיר הטיול

הערות מיוחדות
כללי :שירותי התיירות והדרכים מחוץ לערים הגדולות הינם ברמה בסיסית.
יש להכיר בכך ולקחת זאת בחשבון.
שינויים בלוח הטיסות עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני היציאה .הם עלולים לגרום לשינוי
בתכנית המסע ,וכתוצאה מכך יכול לחול שינוי גם במחיר המסע.
ייתכן שעל פי שיקולים שונים סדר הביקור באתרים ייעשה שלא ככתוב בתוכנית.
ביטוח רפואי :מומלץ ביותר להזמין ביטוח רפואי ברגע ההרשמה.

רישום למסע:
לאחר שיחת תאום ציפיות עם מדריך המסע ,המטייל ,בעצם הרשמתו ,מביע את הסכמתו לכל
התנאים וההגבלות שהוזכרו ופורטו למעלה.
הרישום ייעשה על גבי טופס הרישום המצ"ב (בעמוד הבא) ,שיוחזר בדואר אלקטרוני או בפקס
ובצירוף צילום דרכון.

ארמניה  -טופס הרשמה
בהדרכת יותם יעקבסון
תאריך חזרה26.10.2018 :

תאריך יציאה20.10.2018 :
פרטים אישיים:

שם משפחה (עברית)______________ :שם פרטי (עברית)________________ :
שם משפחה (לועזית)______________ :שם פרטי (לועזית)________________ :
מגדר :גבר  /אישה

תאריך לידה____/____/________ :
פרטי התקשרות:

כתובת (עברית) :רח' ________________ מס' ____ דירה ____ ישוב_________ :
כתובת (לועזית) :רח' ________________ מס' ____ דירה ____ ישוב_________ :
מיקוד__________ :
טלפון עיקרי________________ :

טלפון נוסף_______________ :

דואר אלקטרוני _____________________ @ ____________________ :
פרטי דרכון:
דרכון ישראלי :כן  /לא

אחר( ________________________ :נא לציין מדינה)

מס' דרכון_____________________________ :
תאריך הוצאת דרכון ___/___/20_____ :דרכון בתוקף עד ___________/____/20
מקום הנפקת הדרכון (בלועזית)_____________ :
מטייל/ת שנרשם/ת לבד ,מעוניין/ת:
בחדר ליחיד (בתוספת תשלום )$200
בשיבוץ בן  /בת זוג בחדר

כן  /לא

כן  /לא

המשך בעמוד הבא...

בקשות מיוחדות:
אוכל בטיסה ובשאר המסע (נא להקיף את הרלוונטי):
רגיל

/

צמחוני

/

אחר (נא לפרט)____________________ :

מועדוני תעופה :בחברת תעופה ________________ :מס' חבר___________ :
פרטי כרטיס אשראי :ויזה  /מאסטר קארד
שם בעל הכרטיס ________________________ :מס' ת.ז __________________
מס' כרטיס אשראי ____________________:תוקף________  3ספרות בגב הכרטיס______
סכום לחיוב ______________ :מס' תשלומים_______
 2תשלומים ללא ריבית.
תשלומים מעבר לכך ,בקרדיט ,בהתאם למדיניות חברת גולדן טורס.
שער ה $-יקבע ביום התשלום והינו שער מזומן גבוה ביום התשלום.

נא לצרף לטופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכון!

תאריך_________________:

את טופס ההרשמה יש לשלוח אל:
איריס נגולה ,גולדן טורס.
050-8512921
iris@goldentours.co.il
מס' פקס למשלוח טופס ההרשמה04-8577479 :

חתימה_____________________ :

