
 

 

 

 

 בס"ד 

 

 חופשת קיץ מושלמת בבטומי

 לכל התאריכים  שני  -  מסלולים שני

 

 יום שני 

 . יחד לסיור בעיר   לאחר מעבר הגבול ואיסוף כבודה נצא  נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי בבטומי

 מרהיבה על העיר.  בטיילת, נעלה לגלגל הענק, נצא לשייט. ונעלה ברכבל לתצפית  נסייר 

 . הגעה למלון, קבלת פנים. התרעננות והתארגנות בחדרים

 

 יום שלישי 

 מפלי מקחונצטי 

 מקחונצטי, חבל אג'רה.  נבקר באחד ממפלי המים הפופולאריים ביותר בגיאורגיה, השוכן בכפר

הנמצא גם הוא בכפר הקסום   קשת מאבן, מעל נהר אג'ריסטצקאלי,  רלאחר מכן נגיע לגש  -גשר תמרי 

 מקחוצנטי, באזור הררי. 

 . נפרד(  בתשלום) אופציונלי  - ראפטינג ואומגה

 

 יום רביעי 

 סיור בבטומי 

במרכזה מתנוסס המיצג   נבקר בכיכר קטנה ומדהימה ברובע הישן של העיר עם מזרקה אשר 

 . המפורסם של נפטון 

 . בטומי בבית הכנסת של  

בטומי הנחשב אחד האתרים    כיכר עם שטח ציבורי איטלקי בתוככי -ב'בטומי פיאצה'  .בכיכר אירופה

בית בכביש החבלים, נצפה  - מבקרים רבים, במגדל האלף הפופולאריים ביותר בעיר המושך אליו

 מרהיב ביותר בדולפינריום של בטומי.  במופע דולפינים 

 

 חמישי יום 

 הפארק הלאומי מטירלה, 

צ'קוויסוויאלי. תוכלו   ק"מ מבטומי, בעמק הנהר  -25נצא לפארק מדהים השוכן במרחק של כ 

- חיים. סיור ג'יפים מיוחד. טרקטורונים ואומגה  להתרשם בפארק מצמחיה אקזוטית ומשלל בעלי

 . נפרד(  בתשלום ) אופציונלי 



 

 

 

 

 בס"ד 

 

 

 יום שישי 

 המפורסם של בטומי יום קניות, שוק חופה 

 התארגנות לשבת קודש. 

 

 שבת קודש 

 נשבות בבית המלון המפואר, 

 נענג את השבת במטעמים מיוחדים, ובתפילות מרוממות. 

 

 יום ראשון 

עשירה ומרהיבה מקומית    יציאה לפארק הבוטני, הפארק הדנדרולוגי משלב אלפי זנים של צמחייה

כנף מכל רחבי  -סוגים שונים של בעלי   58ארק מאכלס הפ וכזו המצויה במקומות שונים בעולם. בנוסף, 

 העולם.. 

  Dendrological   ביקור בפארק המוזיקלי, פארק יפהפה עם יצירות ודמויות מעולם המוזיקה

 בו תפגשו תוכים מיוחדים, טווסים ועוד.  הבינלאומי. גזעי עץ מגולפים באומנות, מיני גיאורגיה ופארק

 יום שני 

 ארוחת בוקר עשירה

 ה מאורגנת בהסעות לשדה התעופה . יציא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 בס"ד 

 

 חופשת קיץ מושלמת בבטומי

 חמישי   -ראשון  מסלולים 

 

 

 יום ראשון 

 . יחד לסיור בעיר   לאחר מעבר הגבול ואיסוף כבודה נצא  נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי בבטומי

 סיור בבטומי 

עם מזרקה אשר במרכזה מתנוסס המיצג   נבקר בכיכר קטנה ומדהימה ברובע הישן של העיר 

כיכר עם שטח ציבורי   -ב'בטומי פיאצה'  של נפטון, בבית הכנסת של בטומי, בכיכר אירופה,  המפורסם

ביותר בעיר המושך אליו מבקרים רבים,    בתוככי בטומי הנחשב אחד האתרים הפופולאריים  איטלקי 

 בית בכביש החבלים, ועוד.  - האלף במגדל

 תצפית מרהיבה על העיר בטומי.   נעלה ברכבל על

 . ם במופע דולפינים מרהיב ומיוחדנבקר בדולפינריו

 בחדרים   הגעה למלון קבלת פנים. התרעננות והתארגנות

 

 

 יום שני 

בגיאורגיה השוכן בכפר מקחונצטי,    נבקר באחד ממפלי המים הפופולאריים ביותר. מפלי מקחונצטי 

 חבל אג'רה. 

בכפר  נהר אג'ריסטצקאלי, הנמצא גם הוא   לאחר מכן נגיע לגשר קשת מאבן, מעל  - גשר תמרי 

 . הקסום 

 . נפרד( בתשלום)ראפטינג, אומגה אופציונלי  

 

 

 יום שלישי 

עשירה ומרהיבה מקומית וכזו    הפארק הדנדרולוגי משלב אלפי זנים של צמחייה יציאה לפארק הבוטני 

מכל רחבי   כנף-סוגים שונים של בעלי  58בנוסף, הפארק מאכלס  בעולם. המצויה במקומות שונים 

 העולם.. 

 



 

 

 

 

 

 בס"ד 

 

 

 יום רביעי 

 הפארק הלאומי מטירלה

 מבטומי, בעמק הנהר צ'קוויסוויאלי.  ק"מ   -25נצא לפארק מדהים השוכן במרחק של כ 

 בעלי חיים.   תוכלו להתרשם בפארק מצמחיה אקזוטית ומשלל

 סיור ג'יפים מיוחד. 

 . נפרד(  בתשלום)טרקטורונים ואומגה אופציונלי 

 

 יום חמישי 

 ארוחת בוקר עשירה

 עופה . יציאה מאורגנת בהסעות לשדה הת


