מסע אל רכס הקצ'קר
בשיא עונת הפריחה ,בשילוב הליכות קלות
בהדרכת יותם יעקבסון
12-20.6.2020
בפינה הצפונית-מזרחית של תורכיה ,מתנשא רכס הקצ'קר הפראי ,שלוחה מבודדת של
רכס הפונטוס .מורדותיו הצפוניים של הרכס ,הגולשים בתלילות אל הים השחור ,עוטים
יערות גשם עבותים ואפופי ערפל תמידי .מדרום תוחם את הרכס נהר צ'ורו ,הנחשב
לנהר השוצף ביותר באסיה הקטנה .הניתוק הטופוגרפי של הרכס איפשר את קיומן של
ממלכות נפרדות – ממלכת פונטוס ולימים ממלכת טרבזון של ביזאנטיון .כיום זהו מקום
חיותם של מיעוטים כגון הלאז והמשין  -קבוצות אתניות לא-טורקיות – שממשיכות
להיאבק על אורח חייהם המסורתי .בעומק הנוף ההררי חבויים כפרים מבודדים .מעל קו
העצים משתרעים אפרים מוריקים .עם הפשרת השלגים עולים הרועים על עדריהם כדי
לרעות בהם ומתגוררים בכפרים עונתיים .נכיר את הרכס המופלא בעונה שבה הפריחה
המרהיבה של האזור נמצאת בשיאה ועם תחילת ההעפלה לכפרים העונתיים .במהלך
הימים נשלב הליכות קצרות בחיק הטבע.

יום  ,1שישי12.6.2020 ,
אל טרבזון
נצא לפני הצהרים בטיסות סדירות מתל אביב לאיסטנבול
( )14:15-16:40 ,TK795וממנה לטרבזון (18:10- ,TK2834
 )20:05העיר הגדולה במזרח הים השחור .עם הנחיתה ניסע
לארוחת ערב .נלון בטרבזון או בקרבתה.

יום  ,2שבת13.6.2020 ,
אל מרומי הקצ'קר
עם שחר נעפיל אל מעבר ההרים אוביט (גובה  2640מטר) שהוא
גם קו פרשת המים של הקצ'קר .נבקר באגמים קרחוניים ונכיר את
נופי הטונדרה האלפינית המתעוררת לחיים לאחר החורף.
יום  ,3ראשון14.6.2020 ,
במורד נהר הצ'ורו אל עמק ברהל
נמשיך בנסיעה במורד נהר הצ'ורו ,המנקז את המפנה הדרום-
מזרחי ,הצחיח יחסית של הרכס .זהו המקום היחיד בתורכיה שבו
אקלים המתאים לגידול אורז .בעבר שימש הערוץ תוואי לדרך סחר
קדומה והיווה אזור חיץ חשוב בין ממלכות .מצודות קדומות
הבנויות לאורכו מהוות עדות אילמת לכך .נמשיך אל אחד העמקים
המוריקים ביותר בדרום הקצ'קר  -עמק ברהל .נלון בעיירה ששמה
כשם העמק.
ימים  ,4-5שני-שלישי15-16.6.2020 ,
המורדות הדרום-מזרחיים של הקצ'קר
נמשיך במעלה עמק ברהל ונטייל ברגל בכרי המרעה ובכפרים
החבויים בנופים הרריים טובלים בירק .נחצה את רוב חגורות
הצומח של המדרונות הדרומיים של הרכס  -מיער רחב עלים אל
יער עד מחטני ,הלאה אל כרי העשב על גבול הטונדרה האלפינית.
למחרת ניפרד מעמק ברהל וניסע צפון מזרחה ,במורד נהר
הצ'ורו ,לעבר הגבול עם גאורגיה .נבקר בקתדרלה גאורגית ונצפה
על הסכר העצום בארדנוץ' ,שנבנה מול העיירה ארטווין.
בלילה הראשון נלון בתנאים פשוטים בעומק ההרים ובלילה השני
במלון בעיירה בורצ'קה.

יום  ,6רביעי17.6.2020 ,
המדרונות הצפוניים של הקצ'קר
ניסע מערבה לאורך חוף הים השחור ובמקביל למורדות
הצפוניים של רכס הקצ'קר בואך עמק צ'מליהמשין ,שלא אחת
אפוף ערפילים כבדים .נחלוף על פני מטעי תה עצומים ונתרשם
מגשרים עתיקים .נמשיך לעבר איידר – החבויה במעלה העמק.
המשין הקסום .מי שירצה יוכל להתפנק בחמאם המקומי .נלון
באיידר.

ימים  ,7-8חמישי-שישי18-19.6.2020 ,
מעמק המשין אל אוזונגול
נסע בדולומושים לאחת מהיאיילות (כפרי הקיץ אליהם עולים
הרועים עם משפחותיהם) היפות מעל איידר .במהלך טיולנו
נפגוש את התושבים המקומיים ונטייל ברגל ,בין הכפרים ושטחי
המרעה הפוריים .זוהי עונת הפריחה והנוף מכוסה במרבדי
רודודנדרון ושאר פרחים שאותם נכיר בשטח .אחר הצהריים
נפרד מעמק צ'מליהמשין ,ניסע עוד מערבה לאורך הים השחור
ונעפיל במעלה עמק נוסף ,בואכה אוזונגול – המתוירת והציורית.
למחרת נייחד את היום לטיולים ברגל וברכב בין נהרות ,מפלי
מים ,כרי עשב ויערות מחטניים .בשני הלילות נלון באוזונגול.
יום  ,9שבת20.6.2019 ,
מנזר סומלה וחזרה הביתה
נמשיך אל עבר תצפית על מנזר סומלה (הסגור זה זמן לרגל
שימור) ,התלוי במרומי מצוק ,מפאר הבנייה הביזאנטית באסיה
הקטנה .הדרך למנזר עוברת בתוך יער עבות .בתום הביקור
במנזר נמשיך אל טרבזון .בערב נטוס בטיסות סדירות ,דרך
איסטנבול ( )21:00-23:10 ,TK2835וממנה לתל אביב
( ,)01:20-03:30 ,TK792ננחת לפנות בוקר של ה.21.6-

מחיר ותנאים:
כללי:
ההרשמה למסע מותנית בקיום שיחת תאום ציפיות מדריך המסע:
יותם יעקבסון ,טלפון050-7622123 :
מחיר לאדם בחדר זוגי2,430$ :
תוספת לאדם בחדר יחיד200$ :

מחיר המסע מבוסס על טיסות בינלאומיות ופנימיות (כולל מסי נמל והיטלי דלק) במחיר
הידוע לנו בעת הכנת ההצעה .במידה ויחולו שינוים במחיר המיסים או ההיטלים
ההפרש יגבה בהתאם.
המחיר למטייל בחדר זוגי בקבוצה של  10משתתפים לפחות.
מספר המטיילים המרבי הוא !17

מחיר המסע כולל:
טיסות בינלאומיות ופנימיות בחברת "טורקיש איירליינס" כמפורט בתכנית המסע
לינה :פנסיונים ומלונות מקומיים בתנאים בסיסיים
כלכלה :כלכלה מלאה .ארוחות בוקר וערב בפנסיונים לאורך כל המסע,
ארוחות צהריים – פיקניקים בשטח או מסעדות בדרך .משקאות אינם כלולים.
תחבורה :מיניבוסים ודולמושים

מחיר המסע לא כולל:
משקאות בארוחות
חמאם באיידר
הוצאות בעלות אופי אישי
כל פעילות נוספת שאיננה מפורטת בדף המסלול
ביטוח רפואי :עליכם לעשות ביטוח בריאות ומטען.
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.
דמי ביטול:
מיום ההרשמה ועד  60יום לפני היציאה למסע – 160$
 35-59יום לפני היציאה – 250$
 15-35יום לפני היציאה – 850$
החל מ 14-יום לפני היציאה–  100%מעלות המסע

דרכונים
עליכם להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות  6חודשים קדימה מיום הכניסה המיועד
לתורכיה (כלומר תקף לפחות עד אמצע דצמבר .)2021

הערות מיוחדות
כללי :חלק מהמסע נערך באזורים נידחים וכולל נסיעות בדרכים משובשות.
שירותי התיירות הינם ברמה בסיסית .יש להכיר בכך ולקחת זאת בחשבון.
שינויים בלוח הטיסות עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני היציאה .גם הם יכולים
לגרום לשינוי בתכנית המסע ,וכתוצאה מכך יכול לחול שינוי גם במחיר המסע.
התמודדות עם גובה :חלק קטן מהמסע ייערך בגובה של כ 3,000 -מ' מעל פני הים.
בגבהים אלו עלולים להופיע סימפטומים של מחלת גבהים ( .)A.M.S.עליכם להתייעץ
ברופא לפני היציאה למסע .החוששים יוכלו להימנע מהעפלה לגובה זה.
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 ,שיוחזר בדואר אלקטרוני או בפקס
ובצירוף צילום דרכון.

מסע אל רכס הקצ'קר – טופס הרשמה
בהדרכת יותם יעקבסון
תאריך חזרה( 21.6.2020 :לפנות בוקר)

תאריך יציאה12.6.2020 :
פרטים אישיים:

שם משפחה (עברית)__________ :שם פרטי (עברית)_____________ :
שם משפחה (לועזית)__________ :שם פרטי (לועזית)_____________ :
תאריך לידה__/__/______ :

מגדר :גבר  /אישה

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)_____________ :
בקשות מיוחדות:
אוכל בטיסה ובשאר המסע (נא להקיף את הרלוונטי):
צמחוני  /אחר (נא לפרט)____________________ :
רגיל /
מועדוני תעופה :בחברת תעופה ______________ :מס' חבר___________ :

מחיר המסע
 2,430$לאדם בחדר זוגי
בחדר ליחיד – תוספת תשלום 200$

כן  /לא

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

תאריך

הערות:
הנני מצהיר כי השתתפותי בטיול עם בן/בת זוגי הנה על אחריותי/נו המלאה ולא יהיו לי/לנו כל
תביעות עבור נזקים שעלולים להיגרם לנו תוך כדי הטיול .ידוע לי /לנו שעלינו לבצע ביטוח רפואי
ואישי לטיול.

דמי ביטול:
מיום ההרשמה ועד  60יום לפני היציאה למסע – 160$
 35-59יום לפני היציאה – 250$
 15-35יום לפני היציאה – 850$
החל מ 14-יום לפני היציאה–  100%ממחיר המסע

נא לצרף לטופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכון!
תאריך_________________:

חתימה____________________ :

טיולי "טארגט" ,החשמונאים  ,100תל אביב
מס' פקס למשלוח טופס ההרשמה :נמרוד זילברשטין03-5629984 ,
דוא"ל למשלוחrod@targetours.co.il :
בכל שאלה לגבי תכנית המסע ,יותם יעקבסון050-7622123 :

