בית האזרח הוותיק נס ציונה

בטיול כוכב לבטומי
מדריכה> מילי קאשני
יציאה21.4.2012 3

חזרה2.5.2012 3

 5ימים  4לילות

בטומי  -הפנינה הגיאורגית הנושקת לחוף הים השחור ,מציעה למבקריה חוף ים קסום ,בתי
מלון מפנקים ,מסעדות וחיי לילה תוססים לצד הרים נישאים ,שמורות טבע ירוקות ,מפלי מים
וכפרים קטנים 5 .ימים של חוויה יוצאת דופן בהם נכיר את העיר ,את חבל אג'רה הסובב אותה
וכמובן את הכנסת האורחים הגיאורגית המחבקת בחום את כל אורחיה.

מחיר הטיול  $ <28לאדם בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד $0:8
פרטים והרשמה בטלפון 8<-=7<88;8

כלול במסלול>
בטומי  -סיור בעיר ,הגנים הבוטניים ,רכבל ארגו
מפלי מקחונצטי
ביקור ביקב כולל טעימות
הכפרים של חבל אג'רה
ערב פולקלור
ארוחת צהריים ופולקלור בבית משפחה מקומית
סארפי – מעבר הגבול לתורכיה
יום  .0תל אביב – בטומי
נטוס לגיאורגיה ,לבירת חבל אג'רה  -בטומי  -על חוף הים השחור .בטיולנו נכיר את העיר,
את אתרי הטבע הפראי של חבל אג'רה ואת התרבות המקומית של התושבים מסבירי הפנים.
עם ההגעה נערוך סיור פנורמי בעיר המציעה למבקרים חוף ים קסום ,בתי מלון מפנקים,
מסעדות וחיי לילה תוססים .נטייל בטיילת היפה לאורך החוף ,נראה את מגדל האלפבית
בגובה  130מ' ואת המזרקות המרקדות על האגם .נמשיך למירקל פארק ,לפסל האוהבים
עלי ונינו  -רומיאו ויוליה המקומיים ונמתין להפעלת המנגנון שמדי ערב מאחד אותם ל10-
דקות.
יום  .2בטומי
נצא לבקר בכיכרות היפות .נראה את הבניינים החדשים לצד המבנים מהמאה ה ,12-פיאצה
בטומי שבמרכזה פסיפס מרהיב

ובצדה השעון המרשים ,אולם הקונצרטים והקתדרלה

הרוסית .נבקר בפיאצה אירופה ונראה את פסלה של מדאה .נעפיל ברכבל לתצפית על
העיר והים השחור .בצהריים נבקר בשוק המציע את מיטב התוצרת המקומית ונהנה מזמן
חופשי לסיור בין הדוכנים ולארוחת צהריים .נבקר בגנים הבוטניים ,נתרשם מהצמחייה
העשירה ,נערוך תצפית ממרומי הגן על העיר ונהנה מהנוף המרהיב.

ארוחת ערב בבית

המלון .
לאחר ארוחת הערב נצא לערב פולקלור מקסים.
יום  .7מפלי מקחונצטי ,כפרי חבל אג'רה-אירוח ופולקלור בבית משפחה מקומית,
ביקור ביקב ,סארפי
הבוקר נצא דרומה לביקור במפלי מקחונצטי

ובכפרים

בחבל אג'רה .נסייר בשמורה,

במפלים ובמדרונות המיוערים של החבל ומעלינו נישאים הרי הקווקז המרשימים .נבקר בשוק
כפרי .נתארח בבית משפחה מקומית ,נאכל ארוחת צהריים ונהנה מפולקלור אג'רי -
אחד מרגעי השיא בטיול!

נשתה צ'אצ'ה ,נברך "גומר ג'וס" (לחיים בגיאורגית) ולאחר

שניפרד מהמארחים נמשיך לביקור ביקב מקומי ,נשמע הסבר על תהליך הייצור ונטעם מהיין
המשובח.

נצא לנסיעה קצרה לאורך כביש

החוף היפה למעבר הגבול לתורכיה .נבקר

בעיירה סארפי הסמוכה לגבול .עם שקיעת השמש נשוב בדרך היפה לבטומי.
יום  .8טיול ג'יפים לשמורת מטירלה
היום נצא ליום חוויתי ברכבי  4X4באחת משמורות הטבע היפות בגיאורגיה שמורת מטירלה
במערב הקווקז הנמוך  .ניסע לאורך הנהר ביער הגשם הסבוך.

צמחיה עבותה ,שרכים

המטפסים על גזעי העצים ופלגי מים מקיפים אותנו ביופי עוצר נשימה .נעצור בנקודות צילום
יפהפיות ונהנה מהפסקה למשקה חם שנכין בשטח .נחצה את הנהר בבית קטן מעץ ,מעשה
ידי תושבי המקום .בתום הביקור המהנה נשוב לעיר ונהנה מזמן חופשי לקניות.
יום  .9בטומי ,תל אביב

ככל שהזמן יאפשר לפני הטיסה ,נשלים את הביקורים והקניות .נצא לנמל התעופה ממנו נטוס
חזרה הביתה ,לתל אביב.
פרטי טיסות:
 28/4/2019חברת ישראייר טיסה מס' <<9
09:00-12:35
 2/5/2019חברת ישראייר טיסה מס' <<:
14:00-15:30

מלון לדוגמא> Euphoria Batumi Hotel
המחיר כולל:
טיסות בינלאומיות על-פי המסלול
מיסי נמל ודלק
בתי מלון מדרגה ראשונה בחדרים זוגיים
ערכת קפה/תה באוטובוס לפריסות בטיולים בשטח
מפה ,מזכרת מגיאורגיה ,בקבוק מים מינרלים ליום לנוסע
חצי פנסיון  5-ארוחות  4-ארוחות ערב וארוחת צהריים ופולקלור בבית משפחה מקומית
סיורים מודרכים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית
אוטובוס צמוד על פי הרמה הנהוגה בגיאורגיה
תשר (טיפים) לנותני השירותים בחו"ל ,למעט דמי סבלות
מלווה קבוצה מצוות נתור
ערכת שמע לכל נוסע
הסעות הלוך ושוב מבית האזרח הוותיק נס ציונה
המחיר אינו כולל >
ביטוח בריאות ומטען
כל מה שאינו מופיע במחיר כולל
תשר למלווה הקבוצה .מקובל לתת תשר למדריך של כ 4 -דולר ארה"ב לכל נוסע לכל יום
טיול
הערות>


יתכנו שינויים בסדר הביקורים



כלי הרכב ובתי המלון בהתאם לרמה המקומית המקובלת בגיאורגיה



מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות המתאים לפעילויות הכלולות במסלול.



בתקופת ירידים ,כנסים ,תערוכות ופסטיבלים תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות.



טרם בוצעו הזמנות כלשהן לשירותים השונים.



כל המחירים הנ"ל הינם נטו ואינם כוללים עמלה כלשהי.



ראה תנאי השתתפות ,מידע כללי וסעיף דמי ביטול בסוף החוברת ובאתר האינטרנט.

