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 טביליסי היפה ב של הקיץנופש ה

29/8  -22/8 

בע"ה ליצור   בשילוב עם הרבה אהבה ללקוחותינו היקרים, מביאים אותנו  הניסיון והמקצועיות שלנו

שפע של אוכל בארוחות כשרות  מלון נהדר, אירוח בהחל מ  –חופשת קיץ נפלאה שיש בה הכל 

בשילוב  י עם נופי בראשית  וטיולים היסטוריות,  ערים שוות,אטרקציות אתגריות למהדרין ברמה גבוה,  

 . וקניות  שווקים צבעוניים

  ממריאים...  22/8שני יום 

  טיסתנו  לקראת  אין- ק' הצ לעמדות  נפנה ביטחוני בידוק  לאחר .  ג" בנתב נתאסף 16:50 בשעהשני  ביום 

 . גאורגיהשב טביליסי 

  20.50בשעה  המראה מתוכננת

  שיחכה לנו בשדה התעופה מדריך המדהים שלנו  עם  בדרכינו  נצא  כבודה ואיסוף   הגבול מעבר לאחר 

 טעימות לפני שינה וכבר מתכוננים למחר ...  -  בלב טביליסי Biography*****היישר למלון 

  טביליסי   23/8שלישי יום 

  טביליסי סיור בעיר המרתקת  נצא ל תפילה וארוחת בוקר לאחר 

נצטלם ונהנה לראות את הארכיטקטורה   – היום בגשר השלום היפה והמעוצב נתחיל את הטיול שלנו 

, נגיע לכיכר החירות המחודשת נצפה במופעי  עם מבטים על השטים בנהר . המדהימה של היוצרים

  , נבקר בבתי הכנסתלמצוא רחוב מיוחדים וברוכלים שמוכרים דברים שרק בגאורגיה אפשר  

מדהימה על  לתצפית   ל ברכב כנזי" המוצנע ו"העתיק יומין" שבלב שכונת שרדן היוקרתית, נעלהה"אש

 למרגלות ההר...  ונצפה על המרחצאות של החממים הגאורגים והטורקיים ש העיר 

 . )בתשלום נפרד( אופציה לאומגה 

 . מופע פולקלור גאורגינהנה מ ארוחת ערבו   ערבית,  ת מנחהתפיללאחר 

 קזבג  –גודאורי  –הרי הקווקז   24/8רביעי יום 

 תפילה וארוחת בוקר לאחר 

קזבג נופים עוצרי נשימה )יש שלוקחים   – גודאורי  – מיוחד במינו: נוסעים להרי הקווקז  נצא ליום 

 . פלוס 5000שגם מגיע ל   -מטר גובה   4000מעל סוודר לחלק הגבוה בקווקז 

נראה נופי טבע מרהיבים שקשה לתאר  . ניסע בדרך הצבאית ההיסטורית קרוב מאוד לגבול רוסיה

  פשוט לחוות אותם !  אותם צריך

 עם כוחות מחודשים מחכים לכם טרקטורונים למעוניינים אחת האטרקציות המומלצות.. 

 בטביליסי  בחזרהנתפלל תפילת ערבית את .  בהרים נתפלל  מנחהתפילת 

 ארוחת ערב וליל מנוחה 



 

 בורג'ומי   25/8חמישי יום 

 תפילה וארוחת בוקר 

מפגש הנהרות  שנה יהודים מגלות בית ראשון,  2600היום ניסע למצחתה היפה בה הגיעו לפני כ 

  העיירהנמשיך אל  משם .. שם הייתה העיר המרכזית בגאורגיהילהיבו את לבבנו  המדהים בשני צבעיו  

  םביניהעם שלל האפשרויות שהוא מציע  בורג'ומי  הציורית המפורסמת בורג'ומי ולפארק הלאומי 

מעיינות הבריאות הידועות של בורג'ומי. אפשר יהיה לקנח בכניסה לבריכות הגופרית הטבעיות  

 הנובעות מהאדמה.. 

 מנחה וחזרה לטביליסי 

 תפילת ערבית ארוחת ערב ולילה טוב 

  יוצאים לשופינג !   26/8שישי יום 

 

 ובמחירים טובים. הכל שיש בו לשוק לילו הענק שצא נ

מבחר גדול   –אחד ממתחמי הקניות השווים בגאורגיה   – ומשם לקניון איסט פוינט על שלל מותגיו 

 במיוחד. 

 מי שירצה לטבול במימי הגופרית לקראת שבת ננחה אותו לשם )לא כלול( 

 קודש.   שבתלהתארגנות לקראת נחזור למלון  

 .. לת שבת וקב נרות הדלקת 

  

 שבת שלום  

 ודות כיד המלך בבית המלון שבת עונג וסע

  

 28/8ראשון יום 

 תפילה וארוחת בוקר 

ניסע לאופליסציחה המרתקת ומשם בחזרה לטבילסי למעוניינים נעצור בטביליסי מול להשלמת  

נמל  לילה נסיעה קצרה ל שעת  קניות, שייט בנהר מטקוורי, ארוחה במסעדה מנחה וערבית, וב

 התעופה של טביליסי 

 ודש אורזים את כל החוויות והטעמים מגאורגיה לארץ הק 

 טיסה נעימה ולהתראות בנופשים הבאים !  –  00.30בחצות פלוס  המראה מתוכננת

  

 חופשה מהנה  

  

 תלוי גם בהתנהלות והתארגנות הנוסעים. ייתכנו שינויים בתוכניה.  

 נא להצטייד בהתאם  -אין ארוחה בטיסה 

 דולר לכל אחד לפחות(  10 מקובל לתתלמדריך לנהג ולטבחית )  טיפ א כוללל

         


