גאורגיה  -לבו של הקווקז
 9ימים אל נופי הקווקז ההרריים ,ההיסטוריה והתרבות של גאורגיה
18-26.7.2021
בהדרכת :יותם יעקבסון
אגדה גאורגית עתיקת יומין גורסת שהקווקז היה חבל ארץ אותו שמר בתחילה אלוהים
לעצמו .המסע אל גאורגיה מאפשר מפגש עם נופי יערות והרים ,כפרים מסורתיים ,ערים
ששבות וקמות מתוך הריסותיהן ואוכלוסייה מסבירת פנים .המסע מאפשר חשיפה אל
תרבויות מקומיות עתיקות והיסטוריה עשירה ורבת תהפוכות ,כיאה לחבל ארץ הממוקם
בין אסיה לאירופה ,שמאז ומתמיד היווה צומת דרכים חשוב לצבאות ,סוחרים ותרבויות.
נצא למסע אל עומק ההרים ונגלה קצוות ארץ נידחות ,נכיר את המורשת והתושבים,
נתוודע אל מלכים קדומים ונתחקה אחר שורשי הקהילה היהודית.

יום  ,1ראשון18.7.2021 ,
מצחטה ,לבה האמוני של גאורגיה
נמריא מתל אביב בטיסה  ,A9 0696של חברת אייר זנה (.)09:40-13:00
לאחר הנחיתה בטביליסי במצחטה ,בירתה הקדומה של גאורגיה והמרכז הדתי
של המדינה .מצחטה ( (Mtskhetaשוכנת במפגש הנהרות מטקווארי
( )Mtkvariוארגווי ( )Aragviובה כנסיות שהוכרזו כאתרי מורשת של אונסק"ו.
נלון בטביליסי.

יום  ,2שני19.7.2021 ,
אל כותאיסי ,בירת המערב
נפתח את הבוקר במעלה נהר המטקוורי ,הנהר הגדול במדינה ,שלאורכו חלף
נתיב הסחר הראשי ונסייר בעיר המערות הקדומה אופליסציחה (.)Uplistsikhe
נבקר בעיירה גורי ( ,)Goriמקום הולדתו של סטלין ונמשיך הלאה ,בדרך צדדית
המתפתלת למרגלות הרי הקווקז הגבוה בואך כואטיסי ( .)Kutaisiכותאיסי
הייתה בעברה הקדום עיר בירה ובתקופה הסובייטית העיר השנייה בגודלה
בגאורגיה ומרכז יהודי גדול וחשוב ,שהשפיע על כלל יהודי ברית המועצות.
נסייר ככל שנספיק באתרים שונים בעיר ובסביבתה :קתדרלת בגרטי ()Bagrati
מהמאה ה ,11-האקדמיה ללימודים גבוהים גלאטי ( ,)Gelatiשייסד במאה ה-
 12המלך הנערץ דוד הבנאי ,בבתי הכנסת המקומיים ובשוק הציורי .האתרים
שלא נספיק לבקר בהם ימתינו לנו בשובנו מעמק סוונטי .נלון בקותאיסי.

ימים  ,3-5שלישי – חמישי20-22.7.2021 ,
סוונטי ,אל עומק ההרים
נצא מקותאיסי בדרכנו עבר מסטיה ( ,)Mestiaבירתו של עמק סוונטי
( ,)Svanetiאחד העמקים הפנימיים היפים ביותר בקווקז הגבוה .בדרך נבקר
בשוק הציורי בעיירה זוגדידי ( .)Zugdidiבמשך שנים היה אזור סוונטי מבודד
ביותר .כך ,התפתחה בו שפה נבדלת ומנהגים ייחודיים .מעל בתי הכפרים
מזדקרים מגדלים ימי ביניימים מסתוריים שהיו לסמלו של האזור .נסייר בנופיו
היפים של העמק ,נעפיל אל הכפר אושגולי ( ,)Ushguliהנמצא למרגלות הר
שחארה ( ,)Shkharaהפסגה הגבוהה ביותר בגאורגיה ונבקר במוזיאון
המקומי .בשני הלילות הראשונים נלון במסטיה ובלילה השלישי נלון בעיירה
צחלטובו (.)Tskhaltubo

יום  ,6שישי,23.7.2021 ,
אל מחוז ראצ'ה
נקדיש את הבוקר לביקור באתריה של כותאיסי ובשוק הציורי שלה .נצא צפון
מזרחה ,אל עבר המחוז ההררי של ראצ'ה .בעיירה אוני ( )Oniהתקיימו בעבר
חיים יהודיים שוקקים והוקם בה בית כנסת שנחשב לאחד מהמפוארים במדינה.
כיום נותרו בעיירה יהודים בודדים בלבד .נלון באוני.

ימים  ,7-8שבת-ראשון24-25.7.2021 ,
במעלה "הדרך הצבאית"
נצא בדרך מזרחה ,במורד נהר מטקוורי עד סמוך למצחטה שם נפנה צפונה
ונעפיל במעלה "הדרך הצבאית" ( ,)Military Highwayבואך גודאורי
( ,)Gudauriעיירת הסקי המפורסמת .את יום המחרת נקדיש לטיולים באזור
ההררי .נחצה את מעבר ג'ווארי שמהווה את קו פרשת המים של הקווקז
הגבוה 2,395 ,Jvari( ,מ') .נמשיך לעיירה סטפן טסמינדה ( ,)Stepan Tsmindaהידועה בשמה הרוסי קאזבגי
( ,)Kazbegiנעפיל אל כנסיית גרגטי ( ,)Gergetiשהוקמה במאה ה14-
בגובה  2,170מ' וצופה על סביבותיה .אם תהיה ראות טובה נוכל לצפות על
פסגתו המושלגת של הר קזבק ( 5,047מ') .בלילה הראשון נלון בגודאורי
ובלילה השני נשוב ללינה בטביליסי.

יום  ,9שני –26.7.2021 ,טביליסי והבייתה
נקדיש את היום להיכרות עם טביליסי ,עיר הבירה של גאורגיה .בשעות אחר
הצהריים נצא לשדה התעופה .נשוב לישראל בטיסה  A9 705שתמריא בשעה
 19:10ותנחת בשעה .20:35

מלונות:
בדרגת  4כוכבים בערים ,בדרגת  3כוכבים (הטוב בנמצא) בשאר המקומות

מחיר ותנאים:
כללי:
מחיר לאדם בחדר זוגי:
 10-15נוסעים2300$ :
 16-20נוסעים2210$ :
 21-25נוסעים2070$ :
תוספת לאדם בחדר יחיד360$ :
המחיר מבוסס על מחיר הטיסות נכון לעכשיו .450$ :המחיר עלול להשתנות.
לינה :בתי מלון בדרגת שלושה-ארבעה כוכבים
כלכלה :פנסיון מלא .ארוחות בוקר ,צהריים וערב לאורך כל המסע
ביום ההגעה רק א.ערב ,ביום העזיבה רק א .בוקר וא .צהריים.
(הארוחות אינן כוללות משקאות)
תחבורה :מיניבוס  /אוטובוס ורכבי שטח
הדרכה :יותם יעקבסון ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסה :לכל האתרים המפורטים בתכנית.
ביטוח רפואי :יש לעשות ביטוח בריאות הכולל קורונה וביטוח מטען.
ע ל הביטוח לכסות מקרה תאונה אבדן ונזק .הביטוח הוא חובה! משרד הנסיעות והמדריך אינם
אחראים לכל נזק שייגרם למטייל במהלך המסע .מומלץ ביותר להזמין ביטוח רפואי ברגע
ההרשמה.
לא כלול במחיר המסע:
משקאות בארוחות
כל פעילות נוספת שאיננה מפורטת בתכנית
הוצאות בעלות אופי אישי
בדיקת קורונה ליציאה מישראל
בדיקת קורונה לפני המראה לישראל (מחיר מוערך)40$ :

דרכונים ואשרות כניסה
דרכון :עליכם להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות  6חודשים
קדימה מיום הטיסה.
אשרת כניסה לגאורגיה :לישראלים אין צורך באשרת כניסה!

מסע בגאורגיה  -טופס הרשמה
בהדרכת יותם יעקבסון
תאריך חזרה26.7.2021 :

תאריך יציאה18.7.2021 :
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 )360$
בשיבוץ בן /בת זוג בחדר

כן  /לא

כן  /לא

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 טרגט טורס.
שער ה $-יקבע ביום התשלום והינו שער מזומן גבוה ביום התשלום.
חתימה

תאריך

הערות:

דמי ביטול:

הנני מצהיר כי השתתפותי בטיול עם בן/בת זוגי
על אחריותי/נו המלאה ולא יהיו לי/לנו תביעות
עבור נזקים שעלולים להיגרם לי/לנו תוך כדי הטיול.
ידוע לי/לנו שעלינו לבצע ביטוח רפואי ואישי לטיול.
היציאה מותנית במספר מינימום של  10משתתפים.

טיסות
עד  45ימים לפני הטיסה יחויבו  + 150$דמי ההרשמה.
פחות מ 45-ימים לפני הטיסה יחויבו דמי טיסה מלאים
שירותי קרקע
 60-35יום לפני היציאה למסע 50% -
 35-15יום לפני היציאה 75% -
 14ימים לפני היציאה למסע 100% -
מחיר הטיול הסופי ייקבע על פי מספר הנרשמים.
דמי הרשמה בסך  200$לא יוחזרו מרגע שהיציאה מובטחת.

נא לצרף לטופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכון!

תאריך_________________:

חתימה_____________________ :

טיולי "טרגט" ,החשמונאים  ,100תל אביב
דוא"ל למשלוח טופס הרשמהrod@targetours.co.il :
לקבלת פרטים לגבי התכנית ,יותם יעקבסון050-7622123 :
לקבלת פרטים לגבי הרשמה ותשלומים ,נמרוד03-6440696 :

