
 

 

   

  

  
  

  
  גיהר קזב

, בהרי אירופההוא השלישי בגובהו , מטר 5047מתנשא לגובה , ברכס הרי הקווקזמההרים העיקריים 
 6ובמורדותיו פרושים " הר הקרח" או" הר הקרחון"מבין הרי גאורגיה ומכונה על ידי הגיאורגים והשני 

על  1868נכבשה הפסגה בשנת  לראשונה. זהו הר געש רדום ולו מבנה של חרוט געשי כפול. קרחונים
מדובר בטיפוס . וכולל יום אחד של הסתגלות, ימים  3הטיפוס אל ההר נמשך  .ידי שני מטפסים בריטיים

הלינה במהלך השהות על ההר היא בתחנה המטאורולוגית הישנה . מאתגר בתנאי שטח לא פשוטים
  . שהוסבה לבקתת מטפסים

  
, באזור זה .על דרך המשי אשר קישרה בין סין והודו לבין רומאיושבת בצומת דרכים חשובה   -גאורגיה 

המצוי בין מזרח למערב ואשר אוכלס בתקופות עתיקות בעיקר על ידי שבטים תורכמנים נודדים קמו ונפלו 
חלקה הגדול של . שכל אחת מהן השאירה שרידים עשירים והשפיעה על אורח החייים, עשרות תרבויות

עמקים ירוקים ויערות עד לצד נופים חשופים , בנוף מרהיב של פסגות מושלגות, וקזנמצא ברכס הקו אורגיהג
אוכל ויין משובח לצד המראות עוצרי הנשימה הופכים את הטיול , אוכלוסיה פשוטה ולבבית. כמעט מדבריים
  .לחווייה אמיתית

  
  

  



 

 

  
רכו ורמת או. הוא כינוי למסלול טיול רגלי האורך בין מספר שעות למספר ימים  ְטֵרק

יאופיין , לרוב. האזור וקצב ההליכה של המטייל, לפי המסלול תשל הטרק נקבעהקושי 
  ...נושא את כל ציודו על גבוהמטייל טרק בכך ש

  
, השונים, בחרנו עבורכם את הטרקים המיוחדים –אחד קדימה " צעד" "טרק"באקסטריפ לוקחים את המושג 

העברנו את הציוד מהגב , מספר הימים האידיאלי ועונות השנההתאמנו את המסלול ל, המגוונים והמורכבים
הופך אותה עבורכם לקלה יותר ומאפשרים לכם הנאה ולצוות מיומן ומקצועי שמלווה ומוביל את ההליכה 

  . מושלמת מההליכה בנופים המרהיבים
כקבוצה למיצוי באקסטריפ דואגים להכנה מתאימה לטרק בטיולי הכנה בארץ שיביאו אתכם מוכנים כיחידים ו

ידע רחב ועמוק , פעילות ספורטיבית, סיון רב שנים בטרקיםיבחרנו את המדריכים להם נ. ההנאה מהטרק
  .ויכולת הדרכה הנהגה והובלה

  
  טביליסי  –א "ת, 1יום 

ונחיתה  21:15המראה בשעה  .ע אל בית המלוןנחיתה ניסהלאחר , אורגיהנצא בטיסת לטביליסי בירת ג
  00:50בשעה 

 טביליסי  : ה לינ 
  

  קזבגי -גודאורי -טביליסי   , 2יום 
מהמאה השישית המציגה בגאווה מימדים ) מנזר הצלב(ווארי 'ארוחת בוקר במלון ולאחריה ניסע אל כנסיית ג

אחת , נמשיך אל מצחטה, ב המוקדמים של גרוזיה"הרמוניים שמאפיינים את הארכיטקטורה המוקדמת מימה
נמשיך צפונה לאורך הכביש הצבאי המחבר בין . יטי ותרבותי זה מאות בשניםהבירות הקדומות ומרכז פול
עצור לביקור במצודת  אנאנורי נ. דה מקומית בדרכנוארוחת צהריים נאכל במסע. מחוזות הדרום לבין רוסיה

ינוואלי הנמצא 'ונראה את אגם ז. בזמנים של מלחמות עקובות מדם ומאבקי כוח 17-הפסטורלית מהמאה ה
נמשיך . שעות  3נצא להליכה רגלית של כ , נעצור לתצפית יוצאת דופן על רכס הקווקז הגבוה. לה בסמוך

  . למלוננו בקאזבגי
 קזבגי  : לינה  

  
   )'מ 680,3( התחנה המטאורולוגית - קרחון גרגטי –העיירה קזבגי : תחילת הטיפוס, 3יום 

ת ממפורסהכנסיה לעד  יפים'ניסע בגלון מהמ. יזבגקאל עבר מורדות הר  : דרךללאחר ארוחת בוקר נצא 
אל מורדות הקרחון לרגלי הר משם ומעבר ההרים סברצה עד ל ברגלנמשיך ". הטריניטי"ביותר בצפון גרוזיה 

מ והוא ממוקם רובו ככולו בתוך הלוע הגעשית של "ק 7אורכו של הקרחון כ . 'מ 5,047המתנשא לגובה  גיקזב
הטיפוס אל התחנה המטאורולוגית הישנה שמשמשת כיום מקום  המשך. ארוחת צהרים בשטח. הר קזבק

  .'מ 3,680התחנה נמצאת בגובה . לינה והתארגנות למטפסים על ההר
  מ "ק 14: אורך המסלול ליום זה

  שעות  8כ : זמן הליכה
  ' מ 3,680לגובה ' מ 1,700ביום זה נטפס מגובה 

 התחנה המטאורולוגית באולם שינה: לינה  



 

 

  
  
  
  

  )'מ 680,3(יום הסתגלות לגובה : תחנה המטאורולוגיתה, 4יום 
נצעד אל . 'מ 4,365המתנשא לגובה ) Ortsveri(כחלק מההסתגלות לגובה נצא לטיפוס אל הר אורטסברי 

. ומשם נמשיך בטיפוס שחלקו על קרח ושלג אל הפסגה' מ 4,000צדו המערבי של ההר ונטפס לגובה של 
  . שיחל לפנות בוקר גיוהתארגנות לקראת הטיפוס לפסגת הר קזב שינה קלה, חזרה אל התחנה למנוחה

  שעות  5כ : זמן הליכה
  ' מ 4,365לגובה ' מ 3,680ביום זה נטפס מגובה 

 התחנה המטאורולוגית באולם שינה: לינה  
  

   )'מ 047,5(הטיפוס לפסגה : התחנה המטאורולוגית, 5יום 
. המסלול המערבי הצר יוביל אותנו לכיוון צפון מערב .לפנות בוקר 02:00את הטיפוס נתחיל לקראת השעה 

מכאן נתחיל . גיקזבהמכאן נוכל לראות את הפסגה השנייה של . מצדו הדרום מערביהלבן נגיע אל הקרחון 
על הקרחון סדקים ובקיעים . על ההר המכוסה שלג וקרח אל מרכז הקרחון  במסלול הליכה ארוך ומאתגר

שעות טיפוס כאשר  4כ ' , מ 730עליה של כ  –החלק האחרון בטיפוס . ם וחולסלעי, בוץ, המכוסים בולדרים
  . נרד חזרה אל התחנה –מהפסגה . המטרים האחרונים הם התלולים והקשים ביותר 150

  מ "ק 12: אורך המסלול ליום זה
   שעות  13כ : זמן הליכה

  ' מ 5,047לגובה ' מ 3,680ביום זה נטפס מגובה 
  

   )'מ 700,1(ירידה על העיירה קזבגי  - ורולוגיתהתחנה המטא, 6יום 
  . לאחר מנוחה וחידוש הכוחות ניפרד מהתחנה ונרד מטה אל העיירה קזבגי

   שעות   4כ  : זמן הליכה
  'מ 1,700לגובה ' מ 3,680ביום זה נרד מגובה 

 קזבגי  : לינה  

 

  טיסה ארצה  –טביליסי   -קזבגי , 7יום 
נעלה ברכבל לאימא גאורגיה לתצפית על העיר : ונצא לסיור קליל בעירנעשה את הדרך חזרה לטביליסי  

מרחצאות הגופרית , )Narikala(נבקר במצודת נאריקלה , נערוך תצפית על נהר המטקווארי. מלמעלה
נתפנק בארוחת צהרים ולאחר מכן נמשיך לשדה התעופה , הרובע היהודי ובבית הכנסת שבו, הקדומים

  . לטיסה חזרה ארצה
  
 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  1500$ -משתתפים בחדר זוגי כ 4מחיר שרותי הקרקע למינימום 

   םספציפייבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים לקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע ק
  3393320-050 / 5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  הערות חשובות בנושא המסלול

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

 .משותפת וציבורית) התחנה המטאורולוגית(הבקתה בה לנים  
ועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא אי לכך מומלץ להיו, מטר 4,000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

  .ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע. ובטוחה
וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/לרהמחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדו 

 .  שינויים במיסי הנמל והדלק
  

  :מועדי יציאה מומלצים
 יולי ועד ספטמברמחודש   

  
  מחיר המסע כולל 

  . לילות בבקתת מטפסים באולם שינה 3- ו, מלון בוטיק מיוחד קזבגי ב, כוכבים בטביליסי 4ן לינה במלו �
 פנסיון מלא �
 גיההרים בדרך לקזבעד למעבר  יפים'נסיעה בג �
 סוסים לנשיאת הציוד לתחנה המטאורולוגית וחזרה  �
 העברות וסיורים במיניבוס תיירים ממוזג  �
 כניסות לאתרים �
 דובר אנגלית  -מטפס הרים מקצועי  –מדריך מקומי  �
 חומרי גלם וכלי בישול , טבח  �

 
 המחיר אינו כולל

 עם גאורגיאן אירליינס טיסה בינלאומית   �
  ). כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי  -חובה(ומטען ביטוח רפואי  �
 ). 'משקאות וכו, כביסה, בידור(הוצאות אישיות שתייה ו �
 סיורים שאינם מפורטים בתוכנית �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
  תשר לנותני השירותים המקומיים �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו אנא פנו קבלת הצעת מחיר או /יעוץ ול

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, םכם ותקציבכם רצונכפ אופיי"אישית ע
  . הערותול ועד חזרתכם ארצה להארות "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, וןבתי מל, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 

 


