סתיו תשע"ח

ב "ה

טיול חוויתי לגיאורגיה ולהרי הקווקז
,לציבור הנופשים והמטיילים שלום רב
חברת אלרום טיולי טבע ושורשים פועלת בשוק טיולי המסורת לחו"ל
משנת  2003וידועה בשילוב המיוחד של לוגיסטיקה מדוקדקת,מדריכים
אקדמאיים בכירים ומנוסים הנותנים בעלי ידע נרחב בתחומים רבים
השמים דגש רב להיסטוריה של הקהילות היהודיות שחיו בעולם לאורך
 2000שנות גלות,יחד עם מסלולי הליכה מיוחדים בטבע במקומות
מיוחדים,ומשלבים סיורים עירוניים מרתקים..
אנו בונים את הטיולים הרגליים שלנו באופן מתחשב ושאינו דורש מאמץ
רב ,ומתאים לכל אדם ולכל גיל.
שילוב מיוחד זה מעניק חווית טיול עשירה מאד הכוללת בתוכה את כל
המרכיבים החיוניים להצלחת הטיול.
אנו בטוחים שלאחר שתתנסו באחד מטיולינו תחזרו ממנו עם תחושה
שבאמת קיבלתם משהו מיוחד ותצטרפו למאות הלקוחות שלנו שמאד
נהנו וממליצים עלינו
אנו שמחים להציע לכם בזאת את הטיול שלנו הקיץ לגיאורגיה
מיכאל קארו:מנכ"ל אלרום טיולי טבע ושורשים.

:תכנית הטיול
טיול מאד מיוחד המשלב מסלולי טיולי טבע ומורשת שלא תמצאו
במקום אחר,יחד עם אירוח בפנסיון מלא כמיטב המסורת הגיאורגית.
יום שני:טיסת לטביליסי,
לאחר הנחיתה נצא לסיור פנורמי בעיר טביליסי היפה ,ומשם נסע
לקוטאיסי העיר השנייה בגודלה בגיא ורגיה,בדרך נעבור דרך העיר גורי

בה נולד שליטה לשעבר של ברית המועצות ,יוסף דז`יגשוילי הוא סטאלין
ונראה את קרון הרכבת הפרטי שלו משם נמשיך למלון שלנו בקוטאיסי.
יום שלישי :כותאיסי ומערת הנטיפים פרומתאוס וקניון מרטבילי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר כוטאיסי,העיר השנייה בגודלה
בגיאורגיה הנמצאת כ 120-ק”מ מזרחית לים השחור .בה השתמרו
סממנים רבים מימי הביניים  -כנסיות מהמאה ה 11-ומבנים מרשימים
אחרים .נראה את הרובע היהודי ,נתרשם מבית הכנסת הדו-קומתי
המהווה דוגמה מעניינת לארכיטקטורה יהודית  -דתית עתיקת יומין .ואחר
כך ניסע לשמורת הטבע פרומטאוס ונבקר במערת הנטיפים היפה.
נמשיך לרפטינג רגוע בקניון מרטבילי המרשים)במידה ויוותר זמן נבקר
בבית הכנסת של קולאשי( בסיומו של יום נשוב לבית המלון בכוטאיסי
לארוחת ערב וללינה.

פעילות ערב :ערב פולקלור מקומי אוטנטי.

.
יום רביעי:לחבל ראצ'ה האלפיני

לכיוון חבל ראצ'ה האלפיני שנופיו מזכירים את נופי שוויץ ,נהרות הרים
מושלגים יערות ופלגי מים,נעצור לתצפית מהממת על אגם טפיבוליס
נחלוף על פני העיירה טקיבולי ונגיע לאגם נוסף בשם סטאוריס משם
לעיירה האלפינית אמברולאורי הממוקמת לרגלי ההרים המרשימים.
נמשיך לכפר אוני היפה ונבקר בבית הכנסת המרשים ביותר בגיאורגיה
שם הייתה קהילה יהודית גדולה עד לשנות ה  80של המאה הקודמת.
נמשיך לכיוון הכפר שובי ונצא לסיור רגלי בטבע המשכר,בסיום נסע
למלון שלנו בקוטאיסי לארוחת הערב וללינה.

יום חמישי:לקאזבגי בדרך הצבאית ולהר קזבק המרשים
לאחר ארוחת הבוקר נפרד מצוות המלון ונסע מזרחה לכיוון טביליסי
במידה ויתאפשר לנו נבקר בכפר סוראמי )משם מגיע סוראמלו הגדול
של יוסי בנאי( נמשיך לכיוון רכס הרי הקווקז הגדול .ניסע לאורך הדרך

הצבאית המפורסמת בנופים מרהיבים צפונה לכיוון הגבול עם רוסיה
הגדולה זו אחת מדרכי הנוף היפים בקווקז היא צמודה לנהר "אראגווי"
ולאורכה כנסיות וכפרים השתולים בנוף הררי מדהים ,לבסוף נגיע
לעיירה קאזבגי היפה השוכנת למרגלות הר קזבק המתנשא לגובה של
 5047מטר)השני בגובהו בקווקז( מכאן נצא לטיול ג'יפים ונטפס במעלה
תלול לכנסיית "סאמאבה" המפורסמת ביותר בגיאורגיה אשר נמצאת
בגובה של  2170מטר למרגלות פסגת הר הקזבג .בסיום בדרכנו חזרה
לטביליסי נעצור לתצפית במונומנט "אחוות העמים" הממוקם על קצה
המצוק המשקיף על נהר האראגווי שמתחתיו,נמשיך לטביליסי למלון
לארוחת הערב.

יום שישי:חבל קאחתי והעיירה ס'ירנארי העתיקה
נסיעה לעיירה הציורית סי'רנארי נצעד לאורך חומותיה המרשימות על
שעריה,נעלה על אחד ממגדליה לתצפית יפה, ,במידה ויוותר לנו זמן
נבקר במוזיאון היהודי בטביליסי,נחזור למלון להתארגנות לשבת,ונצא
לבית הכנסת לקבלת שבת ולתפילת ערבית,ונתענג בארוחת ערב שבת
במסעדה היהודית,הסמוכה לבית הכנסת.

יום שבת:
לאחר התפילה וסעודת השבת נצא לסיור רגלי במרכז העיר ,מיקומה

האסטרטגי של טביליסי הפך אותה במהלך ההיסטוריה לעיר מרכזית
בקווקז ,אשר כובשים רבים עברו בה .נצעד לאורך שדרת רוסטבלי היפה
 ,נטייל בסמטאות העיר העתיקה ,ונתרשם מהאדריכלות המרהיבה
המאפיינת את טביליסי,מנוחת שבת,מנחה,סעודה שלישית,וערבית,לאחר
צאת השבת נצא לסיור לילה ,נעלה ברכבל למצודת נאריקלה אל מאמא
גיאורגיה ונצפה על העיר המוארת.

יום ראשון :מצחטה ומצודת אנאורי
הבוקר ניסע אל מצ`חטה ,בירתה העתיקה בת  3,000השנה ומרכזה
הרוחני של גיאורגיה .נתרשם מאתריה החשובים נערוך תצפית ממנזר
ג'ווארי ,הבנוי על גבעה בשולי מצ'חטה,ונתרשם ממפגש הנהרות
הגדולים ,נמשיך אל עבר הרי הקווקז ,ונבקר במצודה המרשימה אנאנורי
ונערוך תצפית מרשימה על האגם וההרים ,בסיום נסע לשדה התעופה
לטיסת הערב שלנו ארצה שמחים ומלאי חוויות.

קיץ של חוויות בגיאורגיה היפה ובהרי הקווקז

לילות 7,ימים 6
:תאריכים
8-14/10/2018
טיסות:
יציאה :יום שני 09:30
חזרה :יום ראשון 19:00
החבילה כוללת:
טיסות ישירות הלוך ושוב לטביליסי,מסי נמל והיטל בטחון
אוטובוס תיירים נוח וממוזג,
 6לילות במלונות בדרגת תיירות טובה כמקובל בגיא ורגיה
) שלושה-ארבעה כוכבים(
פנסיון מלא עם מבשלת צמודה לארוחות הצהרים
ופנסיון מלא בשבת בהשגחת רבנות הקהילה היהודית בטביליסי
טיולים איכותיים בדרגת קושי קלה כולל כניסות לאתרים
ומדריך ישראלי  ,טיול גיפים,רפטינג,וערב פולקלור.
מחיר החבילה
אדם בחדר זוגי

 1290דולר

יחיד בחדר

 1550דולר

המחיר אינו כולל:
ביטוחים ,הוצאות אישיות ותשר לנותני השירותים כמקובל,
באחריות הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף לפחות לחצי שנה.

טופס הרשמה לטיול לגיאורגייה ולהרי הקווקז
נא לכתוב שמותיכם באנגלית באותיות דפוס,כפי שמופיעים בדרכון.
ולפקסס את טופס הרשמה זה ביחד עם צילומי הדרכונים למשרד:
פקס072-2387000 :
מיכאל קארו050-3730025 :
רק עם ההרשמה והתשלום יובטח מקומכם!
שם הנוסע____________________:ת .לידה_______ /____ /____ :
שם הנוסע_____________________:ת .לידה______ /____ /____ :
כתובת _______________________:עיר________:מיקוד________:
מס' טלפון בבית ____________ _____-נייד____-______________ :
מייל _____________________________________________:
סוג החדר המבוקש :זוגי  /יחיד בחדר
תנאי תשלום:
בהעברה בנקאית מול מיכאל קארו במשרד או באמצעות כרטיס אשראי
בתוספת של  2%עמלת אשראי,עד  5תשלומים שווים ללא ריבית.
במידה ולא תהיה הרשמה מספקת יוחזר ללקוח כספו.
דמי ביטול :ימסרו בהמשך.
אנו ממליצים לדאוג לביטוח שיכסה אתכם גם במקרה של ביטול
מצידכם.
במקרה של הפסקת הטיול במהלכו מצד המטייל לא יוחזרו כספים
כלשהם .על הלקוח ובאחריותו לוודא כי הדרכון בתוקף לפחות ל6-
חודשים.

אני מאשר/ת בזאת כי קראתי את כל התנאים בדף זה ,ואני
ומקבל/ת אותם.
בחתימתי על דף זה הנני מאשר/ת את הרשמתי לטיול לפי התנאים
המופיעים בתכנית זו.
שם הלקוח המזמין ______________ :

חתימה________________:

