טיביליסי
פרגנו לעצמכם חנוכה באור אחר

עם הרבה ניסיון ואלפי נופשים מרוצים קשת
טורס קנתה לעצמה שם בשורה הראשונה בין
חברות הנופש הכשרות למהדרין,
מאות משפחות בוחרות לצאת אתנו לנופש
חלומי פעם אחר פעם .המומחיות שלנו היא
להפיק לכם חופשה מושלמת שנשארת כזיכרון
מתוק גם הרבה אחרי שהסתיימה.
אתם מוזמנים להצטרף אלינו לחופשת חנוכה
מושלמת בגאורגיה הקסומה ,מדינה קסומה
המשלבת טבע מרהיב ,נופים עוצרי נשימה,
ערים היסטוריות ,שווקים צבעוניים וכמובן
אתרים מדהימים ,אטרקציות אתגריות ,ושפע
של אוכל מעולה בתכלית הידור הכשרות של
הרב נחמיה רוטנברג.

קדימה ,יצאנו לדרך.

גאורגיה
אנחנו באים

מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ולתת לגוף ולנפש להירגע
עם נופש בבירת גאורגיה ,טיביליסי האגדית.
טביליסי שוכנת על גדות נהר מטקווארי ומוקפת בהרים
ונופים מדהימים ואטרקציות רבות שמותאמים לכל
המשפחה .העיר העתיקה של טביליסי משלבת הרמוניה
של חדשנות ואותנטיות .בסמטאותיה הצרות ובתיה
הגדולים והיפים תוכלו לשוטט שעות וזאת לצד חוויה
קולינרית כשרה ובלתי מתפשרת על טעם.
כלל המוצרים בכשרות המהודרת של הרב נחמיה רוטנברג,
חלב וגבינות תוצרת ישראל ,בשרים מישראל בכשרות קהילות.

מלון ג'נסיס
ליהנות מכל רגע

בית המלון היוקרתי ג'נסיס מתהדר באירוח מפואר
ומפנק בו תוכלו ליהנות מחופשה מלאה באפשרויות.
בבית המלון ג'נסיס תוכלו ליהנות מספא מפנק מלא בכל
טוב :בריכה פנימית הפתוחה מסביב לשעון ,חמאם,
סאונה יבשה ,חדר כושר מאובזר ,אולם כנסים מפואר,
רשת יופי ואסתטיקה ,אזורי מרגוע ומגוון רחב של
עיסויים לבחירתכם.
בנוסף חלק מחוויית האירוח הכשרה אותה תקבלו בבית
המלון ,קיים במקום בית הכנסת מפואר ומרווח הפתוח
מידי יום לתפילות חול ולתפילות שבת קודש.

יום ראשון

מסע קסום ועוצר נשימה
הכנו עבורכם מגוון טיולים
עם נופים מדהימים ואטרקציות שוות
לאורך כל ימות השבוע
תפילת שחרית 7:45 -
ארוחת בוקר החל מ 8:00 -
יציאה לטיול 10:00 -
[אלא עם כן תוכנן שעה אחרת על ידי מדריך]

חזרה למלון
והדלקת נרות חנוכה 18:00 -
נחיתה והעברות למלון
אנו נמתין לכם בשדה,
נעזור עם המרת כספים ראשונית
והעברות למלון,

יום שני
עתיקות וסיורים
נתחיל את הטיול שלנו בכיכר החירות של העיר-
העתיקה של ְט ִּב ִיל ִיסי ,נמשיך בהליכה רגלית לעבר
המגדלים הטמונים שהתגלו בחפירות באיזור ונטייל
אל החומה הצפונית ,נצפה במופע-רחוב מותאם
במגדל-השעון ,נחצה את גשר השלום המודרני ,נטפס
"נָר ָיק ָלה" ונשזוף את עינינו ביצירות
ברכבל למצודת ִ
המפוסלות שבפסגה ,לאחר מכן נתפלל תפילת מנחה
בבית הכנסת המקומי.
בחלק השני ,נגיע לאיזור מרחצאות-הגופרית ומפל-
"מתאצמינדה"
ָ
עמק-התאנים .ונחתום את הסיור בפארק
בו מעניק הגלגל הענק ,תצפית מדהימה אל העיר לאחר
מכן נרד מטה בקרונית-הפוניקולר.

לאחר יום עמוס בחוויות ,נחזור למלון להדלקת נרות חנוכה ,ברוב עם,
תפילת ערבית וארוחת ערב גורמה ,כמיטב המסורת של "קשת טורס"

יום שלישי

הדרך הצבאית ההיסטורית  -כביש מצפון רכס הרי
הקווקז ,גבול מעבר לרוסיה .נסיעה מרתקת מלאה
בנופי טבע יפהפיים ,מאגר מים ז'ינוואלי וכפרים
מבודדים  -זה מסוג הטיולים שאף מילה לא תצליח
לתאר ואף מצלמה לא תצליח להנציח ,פשוט צריך
לחוות במקום.
יש אנרגיות? מצוין!
על רקע הנוף המרהיב מחכה לכם טרקטורונים בשטח
בעמק הנהר אראגווי  -אחת האטרקציות המומלצות

לאחר יום עמוס בחוויות ,נחזור למלון להדלקת נרות חנוכה ,ברוב עם,
תפילת ערבית וארוחת ערב גורמה ,כמיטב המסורת של "קשת טורס"

יום רביעי
סיגנגי  -חומת הסין של גאורגיה
הטיול למזרח ,מחוז קאחטי הגדול והעשיר ביותר
במדינה .עיירת סיגנגי ממוקמת על קצה רכס גומבורי,
מוגנת בחומה בת  4ק"מ ,עם שישה שערים ו 23מגדלים
ומהם נשקף נוף מרתק ומרהיב למישור אלאזאני והרי
הקווקז המשולגים באופק.
הסיור בעיירת האהבה יגלה לנו את אופן ההישרדות
של תושבי המחוז בפני אויבים מוסלמיים שהתמידו
לתקוף ולכבוש את האזור .העיירה משמורת בסגנון
בנייה עתיק ,עם רחובות צרים ומתופחים ,גגות רעפים
ומרפסות עץ צבעוניים .כל זה יוצר אווירה נפלאה
ומרעננת.
במקום נכין יחד את מאכל הפורי עם הכשר [הלחם
המקומי המסורתי]
בכניסה לעיירה ניתן לעשות אומגה [בתשלום]

לאחר יום עמוס בחוויות ,נחזור למלון להדלקת נרות חנוכה ,ברוב עם,
תפילת ערבית וארוחת ערב גורמה ,כמיטב המסורת של "קשת טורס"

יום חמישי

יוצאים לשופינג!!
נצא לשוק הענק של לילו בו תוכלו למצוא הכל בכל מכל
כל במחירים מעולים.
לאחר מכן נסע למפגש הנהרות המיוחדת של שלוש נהרות
משלשה מדינות פלא הבריאה שאסור לפספס.
וככל ויותיר הזמן נסיים את היום בקניון איסט פויינט -
אחד ממתחמי הקניות השווים בטביליסי ,עם מגוון מותגים
ומבחר גדול.

לאחר יום עמוס בחוויות ,נחזור למלון להדלקת נרות חנוכה ,ברוב עם,
תפילת ערבית וארוחת ערב גורמה ,כמיטב המסורת של "קשת טורס"

כל מה שחשוב שלדעת לקראת הנופש וגם כמה טיפים:
ביטוח רפואי

טיולים

מומלץ לעשות ביטוח רפואי חו"ל גם אם אתם
בריאים ואין לכם מושג מה
זה רופא  -במקרה שאתם מתכננים לעשות
ספורט אתגרי/ספורט חורף )מצנחי רחיפה/
סקי/כדור פורח וכדומ'( יש להוסיף זאת בביטוח
הרפואי  -עלות ממוצעת לאדם בין $6-5.1
מומלץ גם כיסוי בסיסי לנגיף הקורונה.

הנהגים תמיד איתכם בקצב שלכם וידאגו
שתספיקו כמה שיותר בהתאם לזמנים  -אך
לקראת השקיעה הם יחזרו לכיוון המלון.
זמן חזרה משוער הוא בין  9-7בערב  -ממליצים
לכם להתחיל את הטיול מוקדם ככל הניתן כך
תנצלו את הטיול היטב.

מטבע
המטבע בגארוגיה הוא 'לארי' ,כל לארי שווה
בערך שקל  -מומלץ להגיע עם דולרים
ולפרוט בשדה התעופה על כל  100דולר תקבלו
בין  320-300לארי תתייעצו עם הנהג
שלכם איזה צ'יינג' יתן לכם את השער הכי טוב.
אם תרצו תמיד תוכלו למשוך בטביליסי
עוד כסף ולהמיר אותו ( -בשד' רוסטובלי כל חנות
שלישית זה צ'יינג')

אינטרנט  -שיחות
במקרה שאתם חייבים שיחות רגילות מומלץ
לעשות זאת בארץ  -גם אם שכחתם בדיוטי
בשרוול  Dיש חברת  019עם מחירים סבירים- .
במקרה שאתם צריכים רק אינטרנט וללא
שיחות מומלץ לקנות אחרי הנחיתה (את הסים
הישראלי תוציאו כבר בהמראה/במהלך
הטיסה}.
בנחיתה בצד ימין כשיוצאים )אחרי שפוגשים את
הנהג( יש את חברת הסלולאר MAGTO
המקומית עלות  35לארי/ש"ח ל 5גיגה לחודש
והיא החברה עם הקליטה הטובה ביותר גם
בהרים של גיאורגיה.

בתי כנסת
 2בתי כנסת פעילים בטביליסי באיזור העיר
העתיקה תפילת שחרית בשעה  08:00בבוקר
באוהל לאה  -מומלץ לבדוק זמנים של תפילות
מנחה ומעריב אם רלוונטי  -במקרה שיש מספיק
למנין יש אפשרות להתפלל במלון (וכן  -יש ספר
תורה)

המדוייקת לחזור -הקבלה פתוחה כל הלילה.
באיזור כיכר החירות יש לעיתים מופעי רחוב
אוירה וכדומ' ברים עם ריקודי פונקלור
מקומיים חלקם הגדול רק הגברים רוקדים גשר
השלום מואר בלילה והרכבל פתוח עד 22:00
ועולה  5.2לארי לכיוון כן  5.2שקל
קזינו נחמד ליד גשר השלום בעיקר כדי לראות
ישראלים ולשמוע עברית מכל כיוון אין דמי כניסה
ולא חייבים לשחק.

מוניות
כל נהג שני הוא נהג מונית עוצרים עם היד
ושואלים מחיר לפני הנסיעה אם לא הזמנתם
באפליקציה עלולים לעקוץ אתכם בכמה לארי.

עוקצי תיירים

כבודה
בכל הטיסות שאנחנו מספקים הכבודה היא עד
 23קילו לאדם (מגיל שנתיים ומעלה)
ובנוסף מזוודת טרולי עד  8קילו למעט בחברת
ישראייר/ואל על עד  7ק"ג - .עשיתם הרבה
שופינג? אל דאגה דברו איתנו תוספת מזוודות עד
 7שעות לפני הטיסה היא בין $50-35
למזוודה בשדה תעופה המחיר הוא  $90אם לא
הוספתם עוד כבודה מראש.

לילה
חזרתם למלון? אכלתם ארוחת ערב  -ועדיין
רוצים לטייל? תתקינו אפליקציית בולט BOLT
וסעו לכיכר החירות/גשר השלום.
או שתבקשו מהמלון שיזמינו לכם עלות נסיעה
בין  7-4לארי לכיוון.
מומלץ לקחת מהמלון כרטיס ביקור לכתובת

קופים/תוכים/טווסים ושאר הדברים שמציעים
לכם להצטלם איתם אחרי שתצטלמו ידרשו 50-
 20לארי  -מומלץ לסרב או לסכם מראש כמה
עולה.
צוענים בעיר העתיקה מומלץ להתעלם או לצעוק
עליהם אם נותנים לאחד מיד צצים עוד עשרה.
נכנסתם לבר וכדומ' מומלץ לבדוק מראש מה
העלות יש מעט מקומות בעיקר הודים שאחרי
שמזמינים מנסים להוציא פי כמה מתיירים.
שייט לילי זה נחמד וקצת יקר אבל אמינים
משלמים רק לאחראי במקום ולא לשליח
שמשכנע אתכם.

תיירים
בגאורגיה אוהבים תיירים ובעיקר ישראלים  -כבדו
אותנו!!! בכל בעיה שאלה תפנו תמיד אלינו או
לאיש הקשר שלכם במקום ישמחו לעזור ולפתור

לכל שאלה ניתן לפנות בוואטצפ:

ל050-6398180

הכל בכל שעה! (כמובן שבלילה אחרי  23:00זה
רק למקרים דחופים)
נהניתם במיוחד? מצאתם מקומות חדשים?
תמונות מעניינות? תמיד נשמח לקבל  -לא נפרסם
בלי אישור מכם.

שווקים
בכל מקום שתקנו שלא דוברי עברית או אנגלית
תבקשו שירשמו במחשבון אפילו שלכם את
המחיר  -אתם שומעים  10הם מתכוונים 100
ולהיפך  -רוב הגרוזינים לא מדברים ולא מבינים
אנגלית.
המחירים בשווקים לילו ודינמו זולים משמעותית
מכל מקום אחר נכנסתם ראיתם משהו והתלהבתם
מהמחיר תבדקו בעוד חנות או  2ומקסימום תחזרו
לראשונה לפעמים יש יותר זול מזול
הנהג מחכה לכם ברכב אם כבד או משהו תמיד
אפשר לחזור להניח את הדברים באוטו ולחזור
לשוק מים/קולה ופריטת דולרים זה רק בכניסה
לשוק.

טיסה חזור
מומלץ לצאת שעתיים וחצי לפני הטיסה מהמלון
 כשאורזים את המזוודות להקפיד עלהמשקל ( 23קילו למטען ו 8לטרולי) אם יש לכם
נוזלים מכל סוג שהוא (כולל איפור קוסמטיקה
ומשחות גם  10מ"ל) שימו בתיק שנשלח למטען
מה שישאר בתיק היד יזרק לפח.

מטען
מטען אירופאי מתאים לשקעים שם.

חופשת חנוכה חלומית
מתחילה כאן
>>

אתם רק תארזו מזוודה ותגיעו לשדה,
אנחנו נדאג לכרטיסי טיסה ,למלון ,לארוחות ,לטיולים,
לאטרקציות ,לנהג עם רכב ולמדריכים בעברית

ראשון > חמישי
כ"ד-כ"ח כסליו ()18-22.12

1,250

החל מ-

לאדם בחדר זוגי

רוצים להגשים חלום? אז למה אתם מחכים?
מהרו לסגור דיל מפנק עוד עכשיו!

02-633-8444

www.ntours.net | info@ ntours.net

מוקד הזמנות02-6338444 :
טיסות
לכל העולם

קברי צדיקים
באירופה

קבוצות
מאורגנות

נסיעות
פנים

לינה
וארוחות

www.ntours.net
info@ntours.net

שירות
ומקצועיות
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