
 

 

 

  

 

 

 
 אם כי הרכב זגוגיות דרך התבוננות עוד לא. ספורטיבי בדגש גיאוגרפיים מסעות הינם                       

 ובלתי ישירה בדרך והאנשים האתרים, התרבות את קירבנו אל שואפים אנו. ואקטיבית פעילה השתתפות

 בכדי להגביר ונתאמץ נזיע, המקומות דרך, האנשים ונרכב דרך פדלנ, ונחתור נשוט, ונטפס נצעד, אמצעית

 .החוויה עוצמת את

 

לקשר של גוף, נפש , דופן יוצאת לחוויה, אחר למשהו רבים של דרישה על לענות בכדי נבנה                       

 השטח תוואי םע מעמיקה היכרות, שנים עתיר ניסיון מתוך בקפידה נבנו והעולם שסביבנו. המסלולים

 .המטיילים של לכושרם התאמתן תוך ספורטיביות פעילויות של לשילוב יתרה לב ותשומת

 

, התחדשות אקטיבית ותחושת פעילות י"ע הטיול חוויות את להעצים שחפץ מי לכל נועד                       

 ובריאות. מסע מרתק אל תוך היעד ואל תוך עצמנו.  "צעירות"
 
 

 על המסע
לרגלי הר הקזבקי ההר השלישי בגובהו באירופה, הגבוה ימי הליכה / טרק בקווקז  3ו מסע המשלב זה

ילי יוצא הדופן בנופיו ובאופי אטימים מסע ג'יפים בנהיגה עצמית אל עבר חבל ש 3שעתיים ע"ג סוסים, 

מי טיול באוטובוס י 2ו  ביקור ביקבים וארוחת גורמה, בחבל קחאטי מרכז גידולי היין שבגיאורגיה, כפריו

 של טבליסי. אתריה המרשימיםבדרך אל הקווקז ב

 

  ארץ גיזת הזהבארץ גיזת הזהב  ––אל גאורגיה אל גאורגיה 

  ברגל, בג'יפים, בסירות רפטינג וע"ג סוסיםברגל, בג'יפים, בסירות רפטינג וע"ג סוסים

 ימיםימים  88



 

 
 

  האגדה מספרת שכשאלוהים חילק אדמות לעמים היו הגרוזינים עסוקים מדיי באכילה ובשתייה..

 מאחר והם הזמינו את אלוהים להצטרף אליהם נתן להם לבסוף את האדמה ששמר לעצמו

ה, ולעתים כחלק ממרכז אסיה או מהמזרח התיכון, היתה מאז המתוארת לפרקים כחלק מאירופ גיאורגיה,

ומתמיד צומת דרכים תרבותית וגיאוגרפית. מזג האוויר והנופים שבה הם מיזוג בין מזרח למערב. 

ההיסטוריה שלה היא רשימה ארוכה של אימפריות שעלו ונפלו, של פלישות, של מאבקים, של מעשי טבח 

 ושל מלחמות. 

ששרדה, מדינה ובה יופי טבעי, תרבותי וקולינרי עוצר נשימה. גרוזיה פותחת את  אך זוהי גם מדינה

 זרועותיה בפניה העולם, וכשהתסיסה האזרחית במדינה שוככת, מתחיל העולם גם לגלות אותה. 

לא מכבר זכתה בעצמאותה, ולמרות שרמת החיים בה משתפרת, היא עדיין לא עומדת באמות המידה 

מתקרבת לזו שמבקש הממשל להשיג. שירותי התיירות מחוץ לבירה, טביליסי, אינם  המקובלות במערב ולא

מפותחים, ורבים מהסחורות והשירותים שנראים מובנים מאליהם במדינות אחרות עדיין אינם קיימים כאן. 

, למרות כל זאת, מציגה גרוזיה פנים נעימות וגאות בפני העולם. תרבותה עתיקה וכוללת מגוון של השפעות

 .תושביה מפגינים שילוב בין המסורתי למודרני

 
 מסלול המסע 

 טביליסי –, ת"א 1יום 
  00:50וננחת בשעה   21:15בשעה נמריא 

 לינה : טביליסי   
 

 טלאבי  –סיגנארי  - יום של גורמה ויין משובח  –חבל קאחטי  –טביליסי ג'יפים:  ,2יום 
 נעלה על רכבי שטח, שינה, התאוששות וארוחת בוקרלאחר לאחר הנחיתה ניסע לבית המלון בטביליסי. 

העיירה היפהפייה  דולי הגפנים והיקבים של גאורגיה.חבל גי - נפרד מטביליסי וניסע לעבר חבל קאחטי
 מגדלי שמירה שמגנים אליה 23-המוקפת חומה וסיגנארי  .הממוקמת באיזור היקבים של גאורגיה סיגנארי

י מסחר מאירופה ומאסיה. נבקר ביקב "דמעות האיכר" ונטעם מיין שימשה שער יציאה וכניסה של דרכ
נמשיך אל  במסעדה ממנה תצפית אדירה אל עמק נהר אלזניגיאורגי מסורתי. לאחר ארוחת צהרים טעימה 

 .העיירה טלאבי
 טלאבי לינה:  

 
 שאטילי  –ז'ינוואלי  –רפטינג בנהר ארגבי  -טלאבי, 3יום 

ירה ולאחר מכן נמשיך לעבר העיירה אחמטה, נחצה רכסים בנופים יפהפיים בבוקר נבקר בשוק הקטן של העי
של יערות עבותים ונגלוש צפונה אל עבר העיירה טיאנטי בה נאכל ארוחת צהרים. נמשיך אל נקודת 

ק"מ(. ולאחר מכן נמשיך  16-14ההתחלה של הרפטינג שיערך בנהר ארגבי השחור ) מסלול של כשעה וחצי 
פיה על צידו המזרחי של אגם ז'ינוואלי בואכה הכניסה אל אחד המקומות המיוחדים בדרך מדהימה ביו

בשעות אחר הצהרים המאוחרות נגיע אל כפר המגדלים הקטן  שאטילי וחבל חפצורתי. –והשונים בעולם 
 .שאטילי בו נלון 

 גסטהאוס משפחתי ,שירותים ומקלחות משותפיםלינה: שאטילי לינה ב 



 

 שקה רו -שאטילי , 4יום 
שיושב על נהר  –מבצר בצלע ההר עם גשרים, אולמות ומבוכים  –הכפר ההיסטורי  -בבוקר נסייר בשאטילי 

נטייל ברגל לאורך נחלים ונהרות, . הארגוני בפינה נידחת של הקווקז, קילומטרים בודדים מהגבול עם צ'צ'ניה
נטושים וחלקם עדיין מאוישים ע"י   נגיע לגבול המשולש, נכנס לדרכים מופלאות אל כפרים מרהיבים שחלקם

. ניפרד משאטילי ונמשיך דרך מוטסו היושב בראש הגבעה ונשוב אל הכפרלמבצר  הנעל קזיתומשפחה קו
( וממנו נגלוש מטה אל הכפר מ' 2675בגובה  Datvisjvari) הקווקז הגבוה בנוף מרהיב אל מעבר ההרים 

 נקודת המוצא של הטרק.  –הקטן רושקה 
 קה  בגסטהאוס משפחתי,שירותים ומקלחות משותפיםלינה: רוש 

 
 ג'וטה    -  רושקה -טרק  , 5יום 

ביותר באזור לאחר ארוחת בוקר מוקדמת נתחיל במסלול ההליכה שלנו שיוביל אותנו אל ג'וטה, הכפר הנידח 
 7. לרכס נצעד לעבר רכס ההרים המרהיב צ'אוחי. נפרד מהרכבים ומ'( 2000ה ביותר במזרח גאורגיה )והגבו

אגמים  3 –אזורי אגמי אבודלאורי ק"מ  7לאחר כ מ'.  3800ל  3400פסגות המתנשאות לגבהים שבין 
בצבעים שונים, האחד רדוד בצבעי ירוק בעיר, השני עמוק מאוד בגווני כחול כהה והשלישי בגוון לבן ממימי 

ונרד  מ' 3338אוחי בגובה מעבר ההרים צ'משם נמשיך אל  הקרחונים נמתחים על רצועה של כק"מ וחצי
בדרך נפגוש את הרועים היוצאים למרעה עם עדרי הפרות, מחשופי נסיעות מים  .מטה אל הכפר ג'וטה. 

לאחר הגעה ניסע אל מלוננו  .מרומי הקווקז פריחות אלפיניות של -חמים עם גיאולוגיה יפה ובעיקר
 שבקאזבגי. 

 לינה : קאזבגי   
 

  קרחון גרגטי -כנסיית ה"טריניטי"  –קאזבג'י ה אל עבר מורדות  - , טרק6יום 
נרכב לאחר הליכה מהמלון אל העיירה קזבקי קאזבג'י. רק אל עבר מורדות הר טללאחר ארוחת בוקר נצא 

ונתקרב אל מורדות הקרחון לרגלי הר קזבק המתנשא ונמשיך בהליכה ע"ג סוסים עד מעבר ההרים סברצה 
ק"מ והוא ממוקם רובו ככולו בתוך הלוע הגעשית של הר קזבק.  7 מ'. אורכו של הקרחון כ 5047לגובה 

נמשיך כנסיה מפורסת ביותר בצפון גרוזיה "הטריניטי". נבקר בבדרכנו חזרה לקאזבג'י . ארוחת צהרים בשטח
נחזור אחה"צ למלוננו ונהנה מהקזינו, בית הקפה הצופה לנוף המדהים  בג'יפים מטה אל עבר העיירה קזבקי.

 המלון. והספא של
 לינה : קאזבגי  

 
 טביליסי    -קזבקי , 7יום 

נצא להליכה  לתצפית יוצאת דופן על רכס הקווקז הגבוה,נעשה את הדרך חזרה דרומה לעבר טביליסי. נעצור 
בזמנים של  17-ונעצור לביקור במצודת  אנאנורי הפסטורלית מהמאה השעות. לאחר מכן  3רגלית של כ 

נמשיך אל מצחטה, אחת  י כוח. ונראה את אגם ז'ינוואלי הנמצא בסמוך לה.מלחמות עקובות מדם ומאבק
כנסיית ג'ווארי )מנזר הצלב( מהמאה נבקר בהבירות הקדומות ומרכז פוליטי ותרבותי זה מאות בשנים.

השישית המציגה בגאווה מימדים הרמוניים שמאפיינים את הארכיטקטורה המוקדמת מימה"ב המוקדמים של 
 ע לקראת ערב אל טביליסי. ונגיגרוזיה, 

 לינה : קאזבגי  
 

 טיסה לת"א  –סיור עיר  - , טביליסי8יום 
היום יוקדש כולו לביקור באתרי העיר: נעלה ברכבל לאימא גאורגיה לתצפית על העיר מלמעלה. נערוך 

(, מרחצאות הגופרית הקדומים, הרובע Narikalaתצפית על נהר המטקווארי, נבקר במצודת נאריקלה )
היהודי ובבית הכנסת שבו, קתדרלת סיאוני, מוזיאון ההיסטוריה של העיר )מוזיאון גריששבילי( המציג את 

ארוחת צהרים , ועוד. 19 -התרבות האתנית של גרוזיה ונמצא בתוך מבנה חאן שיירות מקורי מהמאה ה
 .20:15ונוחתת בנתב"ג ב  18:30מאוחרת. ניסע לשדה התעופה לטיסה הממריאה ב 



 

 
 

 הערות חשובות 
מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת  

 .ןלמיניההתעופה, הפקות ואירועים 
המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן עקב  

 שינויים במיסי הנמל והדלק.  
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripשל חברת הסטנדרטים  

 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה
 

   1750$מחיר המסע למשתתף בחדר זוגי: 
 

 מחיר המסע כולל 
 כוכבים ברושקה ושתילי   3מלון בוטיק מיוחד במינו, בטלאבי מלון קזבגי בכוכבים בטביליסי,  4ן לינה במלו

 הטובים בנמצא –בגסטהאוסים מקומיים במסלול בחדרים זוגיים 
  הלינה בגסטהאוסים היא על בסיס שירותים ומקלחות משותפים 
  :חות ערב ארו 6ארוחות צהרים ו  7ארוחות בוקר,  7פנסיון מלא 
 3 ( ג'יפ נפרד למדריך ולמכונאי 4ימי נהיגה עצמית בג'יפים + )בג'יפ 
 דלק לג'יפים 
  רכיבה ע"ג סוסים 
 כניסות לאתרים 
  רכב, למעט ציוד אישי למהלך יום הצעידה מועבר בבמהלך הטרק: כל הציוד 
  מדריך מקומי דובר אנגלית 

 
 חיר אינו כוללהמ
  טיסה בינלאומית 
  וכו'(.  הוצאות אישיות )בידור, כביסהושתייה 
  כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי( –ביטוח רפואי ומטען )חובה 
  תשר לנותני השירותים 
 סיורים שאינם מפורטים בתוכנית 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 

 
 הערות

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

  www.xtrip.co.ilהמפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  
 www.health.gov.ilריאות חיסונים: יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית. פרטים באתר משרד הב 
 www.nsc.gov.il/heהתרעות מסע: מידע בנושא התרעות באתר  

 
 
 

http://www.xtrip.co.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.nsc.gov.il/he


 

 ביטוח
ם כל משתתף מחויב בביטוח רפואי המתאים לסוג ואופי הטיול כתנאי ליציאה לטיול. אנו מציעים וממליצי 

 )'מידע משלים למטייל'(. www.Xtrip.co.ilעל ביטוחים מטעם חברת 'הראל'. פרטים מלאים באתר 
יום לפני היציאה שהיא מכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות  60מומלץ לרכוש את הביטוח החל מ  

 .המופיעות בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום
 

 טיסות
 המסע כפוף למועדי הטיסות. 
במקרה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או שינויים במדיניות חברות התעופה, יעודכנו מחירי הטיולים  

 והטיסות בהתאם וכמו כן שינויים בהיטלי דלק, ביטחון ומיסי נמל.
" של Divideת "הנוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך או ביעד החזרה, חייבים בתוספ 

 על הנוסעים תחול גם תוספת הנובעת משינוי מחיר הטיסות בהתאם לתאריך או/ו יעד החזרה. 150$
 דמי טיפול. 100$-הנפקת כרטיס בנקודות בונוס ע"י אקסטריפ יחויב ב 

 
 תנאי תשלום:

 עם ההרשמה 500$ מקדמה:
 יום לפני יציאת הטיול  30עד   -: יתרת התשלום

 תשלומים ללא ריבית, בהעברה בנקאית / מזומן בתשלום אחד.  3בכרטיס אשראי עד 
 התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.

 .1%ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי, בכרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס תגבה תוספת של 
 

  Xtripדמי ביטול  בהודעה בכתב למשרדי 
 דמי רישום. 250$עבודה לפני היציאה יוחזר מלא הסכום ששולם למעט ימי  30עד  .1
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 25%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  14ועד  29מ  .2
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 70%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  4עד  13מ  .3
 דמי הביטול בסך מחיר המלא של הטיול. ימי עבודה לפני היציאה 3מ  .4
בכל מקרה של ביטול, אקסטריפ תזכה את המטייל על פי תנאי הביטול המצוינים מעלה וכן בגין דמי  .5

 ביטול הטיסות בנפרד בכפוף לתנאי הביטול של חברת התעופה.
 במידה והונפקה אשרת כניסה, יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד הביטול. .6
 יום ממועד הביטול. 30ספים יוחזר למטייל בערכים דולריים / שקליים על פי יום התשלום, בתוך הכ .7
 ה שאינם חג או ערבי חג. –ימי עבודה : יום א  .8
 . www.xtrip.co.ilהמפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  .9
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  אריך יציאה:לגיאורגיה ת                            מסעלטופס הרשמה 

 
 ב את כרטיס האשראי על פי התנאים במסמך זה ובמסלול המסע המפורטיוחאת יצאתי לטיול והריני מאשר בחתימתי 

 תאריך:_________________ חתימה: ______________________ 
 

 info@xtrip.co.il  או מייל  1020275-03החזירו לפקס ו כל הפרטיםמלאו את אנא  

 2משתתף מס'  1משתתף מס'  פרטים

 שם משפחה 
 )בלועזית, כפי שמופיע בדרכון(

  

  שם פרטי
 )בלועזית, כפי שמופיע בדרכון(

  

 זכר / נקבה זכר / נקבה י בעיגול(\מין )הקף

   תאריך לידה

 ישראלי / אחר: ישראלי / אחר: סוג דרכון

   לצרף סריקת דרכון במייל  – מספר דרכון

   תאריך הוצאת הדרכון

  תאריך פקיעת תוקף הדרכון
 חודשים מיום חזרת הטיול 6חייב להיות 

  

  בית תובת כ

   דואר אלקטרוני:

   מספרי טלפון:                       בית

   נייד                                           

   עבודה                                           

   טלפון איש קשר כשאתם בחו"ל

 בתוספת תשלוםחדר יחיד      /מיטות         2/  מיטה זוגית - חדר זוגי  י בעיגול\סוג החדר המבוקש: הקף

 מטיילים בג'יפ 2מטיילים בג'יפ  /   3  - בתוספת תשלום  מעוניין לנסוע בג'יפ 

 אחר: / צמחוני / רגיל אחר: / צמחוני / רגיל סוג האוכל )במהלך הטיול/ טיסות(

   מספר נוסע מתמיד 

  חלון / מעבר  מעברחלון /  העדפה בהושבה במטוס במידה וניתן  

 . לסוג הטיול להצטייד בביטוח נוסעים המתאים חובה –לידיעתכם     לא  \כן  י  בעיגול\הקף -  ביטוח נוסעים

 י בעיגול(:  \אופן התשלום )הקף
      בכל מקרה, יש להעביר פרטי כרטיס אשראי כאמצעי ביטחון ותשלום חלופי.  

כרטיס 
 אשראי

העברה 
 בנקאית

 מזומן

 רטי כרטיס אשראיפ
 
 ___________סוג כרטיס:____

  מספר כרטיס

  תוקף הכרטיס

  שם בעל הכרטיס

  של בעל הכרטיסמספר ת.ז. 

  ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3

  :תנאי תשלום
   עם ההרשמה 500$ מקדמה:

  יום לפני יציאת הטיול 30עד   - יתרת התשלום
  .בהעברה בנקאית / מזומן בתשלום אחד, א ריביתתשלומים לל 3עד בכרטיס אשראי 

 .לא ניתן לבצע תשלומים במט"ח – התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום
 .1%ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי,  בכרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס תגבה תוספת של 

 הטיול ויגבו בהתאם למפורט בסעיף " דמי ביטול" לפירוט במסלול דמי הביטול כפופים ביטול הטיול:
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