בס"ד

טיול כוכב חוויתי לגיאורגיה ולהרי הקווקז במלון
""KATASH
הכשר למהדרין ובבעלות יהודית.
31-020320023/
 7לילות 80ימים
לציבור הנופשים והמטיילים שלום רב
אנו שמחים לבשר לכם שאלרום טיולי טבע ושורשים מוציאה במסגרת טיולי
קבוצות המסורת טיול ייחודי לגיאורגיה זו השנה השלישית בהצלחה רבה ויעידו
המשתתפים בטיולים הללו.
חברת אלרום טיולי טבע ושורשים פועלת בשוק טיולי המסורת לחו"ל משנת 3002
וידועה בשילוב המיוחד של לוגיסטיקה מדוקדקת,מדריכים אקדמאיים בכירים
ומנוסים בעלי ידע נרחב בתחומים רבים השמים דגש רב להיסטוריה של הקהילות
היהודיות שחיו בעולם לאורך  3000שנות 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 תכנית טיול ונופש שלנו לחג הסוכות בגיאורגיה
מיכאל קארו
אלרום טיולי טבע ושורשים.

תכנית הטיול
טיול מאד מיוחד המשלב מסלולי טיולי טבע ומורשת שלא תמצאו במקום אחר,יחד
עם נופש ואירוח בפנסיון מלא כמיטב המסורת בגיאורגיה.
יום ראשון :טיסה ישירה לטביליסי,
לאחר הנחיתה נסע לטביליסי למלון להתארגן לקראת ערב חג הסוכות.
יום שני:חג הסוכות
במשך החג נהנה מהמלון המושקע עם חדרים מרווחים ,חדר כושר,ולובי ענק,פינת
קפה  32שעות ביממה ו תפריטי שף עשיריים וחגיגיים במיוחד .נשב ונאכל את
סעודות החג בסוכה הגדולה ורחבת הידיים,נתפלל את כל תפילות החג(אשכנזי
וספרדי) בבית הכנסת שבמלון ,ונהנה מאווירה ייחודית .
יום שלישי:חבל קאחתי והעיירה ס'ירנארי העתיקה
נסיעה לעיירה הציורית סי' רנארי נצעד לאורך חומותיה המרשימות על שעריה,נעלה
על אחד ממגדליה לתצפית יפה ,ונמשיך בסיור מסביב לחומות משם נמשיך ונבקר
במצודה מרשימה ועתיקה( ,במידה ויתאפשר נמשיך למרכז העיר ונצא לשיט בנהר
המטקברי) .ולסיום נחזור למלון לארוחת הערב.

יום רביעי:לקאזבגי בדרך הצבאית ולהר קזבק המרשים
לאחר ארוחת הבוקר נצא 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 ,נמשיך אל עבר הרי הקווקז ,ונבקר במצודה
המרשימה אנאנורי ונערוך תצפית מרשימה על האגם וההרים,לבסוף נגיע לעיירה
קאזבגי היפה השוכנת למרגלות הר קזבק המתנשא לגובה של  7025מטר(השני
בגובהו בקווקז) מכאן נצא לטיול ג'יפים ונטפס במעלה ההר לכנסיית "סאמאבה"
המפורסמת ביותר בגיאורגיה אשר נמצאת בגובה של  3750מטר 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 חמישי:מצ'חטה,ג'ווארי
הבוקר ניסע אל מצ`חטה ,בירתה העתיקה בת  2,000השנה ומרכזה הרוחני של
גיאורגיה .נתרשם מאתריה החשובים נערוך תצפית ממנזר ג'ווארי ,הבנוי על גבעה
בשולי מצ'חטה ,ונתרשם ממפגש הנהרות הגדולים,

נמשיך לאגם ליסי נתרווח בכיסאות נח נהנה מהנוף והשקט ,המעוניינים יוכלו
ליהנות במקום ממרחצאות עם סאונות ובריכות מינרלייות (בתשלום עצמי)

פעילות ערב :ערב פולקלור קווקזי מקומי ואוטנטי.
יום שישי:לטביליסי היפה
נסע למרכז העיר העתיקה נערוך בה סיור מעניין מאד נבקר בבית הכנסת המרכזי
הספרדי ובבית הכנסת "בית רחל" האשכנזי נערוך סיור 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.נחזור למלון
להכנות לשבת.

וביום השבת
קפה ועוגות ,תפילת שבת,שיעור/הרצאה.
סעודת שבת,מנוחת שבת,סיור קצר בסביבות המלון,תפילת מנחה,סעודה
שלישית,ערבית והבדלה.
פעילות ערב:
במוצאי החג נצא לסיור לילה ,נעלה ברכבל למצודת נאריקלה אל מאמא גיאורגיה
נלך למרגלות פסלה הגדול והמרשים נצפה על העיר המוארת ,ונסייר בגבעה.

יום ראשון:
לאחר ארוחת הבוקר נפרד מצוות המלון האדיב,ונשים פעמינו לשדה התעופה
בדרכנו הביתה להושענא רבה ולחג שמחת תורה.

סתיו של חוויות בסוכות בגיאורגיה היפה ובהרי הקווקז
 7לילות 8,ימים
תאריכים:
31-020320023/
טיסות:

יציאה :יום ראשון 31032 :המראה31:02 :
חזרה :יום ראשון 02032 :המראה32:01 :
החבילה כוללת:
טיסות ישירות וסדירות הלוך ושוב לטביליסי,העברות מסי נמל והיטל
בטחון
 7לילות במלון " "KATASHהמיוחד שבבעלות יהודית.
כשרות מהדרין
חצי פנסיון מורחב בימי החול
ופנסיון מלא בחג ובשבת גלאט בהשגחת הרב נחמיה רוטנברג שליט"א
טיולים איכותיים בדרגת קושי קלה כולל כניסות לאתרים ומדריך
ישראלי בכיר ,וטיול גיפים.
אוטובוס תיירים נוח וממוזג ,ערב פולקלור קווקזי
מחיר החבילה:
אדם בחדר זוגי 5122 :ש"ח
שלישי ורביעי בחדר  ₪ 5222לאדם.
אין חדרים ליחידים!
המחיר אינו כולל:
ביטוחים ,הוצאות אישיות ותשר לנותני השירותים כמקובל  1דולר ליום
באחריות הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף לפחות לחצי שנה.

טופס הרשמה לטיול לגיאורגייה ולהרי הקווקז
נא לכתוב שמותיכם באנגלית באותיות דפוס,כפי שמופיעים בדרכון.
ולשלח במייל בווטסאפ או בפקס את טופס הרשמה זה עם צילומי הדרכונים
למיכאל0אביטל במשרד:
טלפון 2121712201:פקס2700187222:
רק עם ההרשמה והתשלום יובטח מקומכם!
שם הנוסע____________________:ת .לידה_______ 0____ 0____ :
שם הנוסע_____________________:ת .לידה______ 0____ 0____ :
כתובת_______________________:עיר________:מיקוד________:
מס' טלפון בבית____________ _____-נייד____-______________ :
מייל _____________________________________________ :

מחיר החבילה ₪ 5122 :לאדם בחדר זוגי
סוג החדר המבוקש :זוגי יחיד בחדר0שלישי בחדר0סוויטה משפחתית
תנאי תשלום 12% :עם ההרשמה היתרה  12%עד  31לספטמבר
בהעברה בנקאית לבנק יהב( )20סניף פסגת זאב( )0/7חשבון33/083:
במידה ולא תהיה הרשמה מספקת יוחזר ללקוח כספו.
דמי ביטול:כפי שמופיע באתר החברה בסעיף " תנאים ואחריות".
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 ל 5-חודשים.
אני מאשר0ת בזאת כי קראתי את כל התנאים בדף זה ,ואני ומקבל0ת אותם.
בחתימתי על דף זה הנני מאשר0ת את הרשמתי לטיול לפי התנאים המופיעים
בתכנית זו.
שם הלקוח המזמין ______________ :חתימה________________:
טלפקס elrom.ts@gmail.com www.elrom-ts.co.il 2700187222:נייד0503730025 :

