
   ימים8  -גיאורגיה 
  
    טביליסי- תל אביב  :1יום  

  .לאחר הנחיתה העברה למלון. בירת גאורגיה, ג ונטוס לטביליסי"ניפגש בנתב
  

    קוטאיסי- אופליצחה – גורי  :2יום 
כאן נולד וחי יוסיף . המבצר בנוי בראש גבעה. גורי, היום נצא אל עיר המבצר העתיקה

נבקר במוזיאון המנציח את . סטאלין, דוע בשמו המחתרתיוגאשוילי הי`ג` ויסריאונוביץ
נראה את בגדיו ואת קרון הרכבת שנשא אותו לועידת יאלטה , תולדותיו של הרודן

 אתר פולחן קדום וחשוב בטרם –אופליסציחה , משם נמשים אל עיר המערות. המפורסמת
שרדו עדיין חלק , למרות ההרס שזרעו צבאות וכובשים. נכנסה גיאורגיה לעולם הנצרות

מערות , מהמבנים והמנזרים של העיר העתיקה שהחשובים שבהם הן מערות חצובות בסלע
   .ניקוז ואתרי פולחן משם נמשיך ללינה בקוטאיסי

  
    בורוגומי– קוטאיסי  :3יום 

שבסביבותיה מבנים , העיר השנייה בגודלה בגרוזיה, הבוקר נצא לסיור בעיר קוטאיסי
נבקר , נראה את הרובע היהודי. ו אתר מורשת עולם" ידי ארגון אונסקמרשימים שהוכרזו על

 דתית עתיקת –בבית הכנסת הדו קומתי המהווה דוגמה מעניינת לארכיטקטורה יהודית 
נצעד " פרומוטאוס"מ אורכה " ק2נבקר במערת הנטיפים המדהימה כמעט , כמו כן... יומין

לאחר ארוחת !!! ר של הטבע חוויה אדירהבינות לזקיפים ולנטיפים ולסיום נצעד בגן נהד
ומי ונסייר בפארק הלאומי המהווה את אחת `הבוקר נצא לעבר עיירת הספא והמינרלים בורג

  .משם נמשיך ללינה בבקוריאני. משמורות הטבע היפות בגיאורגיה
  

   חרטביצי-ורדזיה 4יום 
. שימים בגאורגיה אחד האתרים המר-לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר עיר המערות וארדזיה 

 מערות השתרעו 3000לא פחות מ  . 12שנחצב במאה ה , אתר המערות הגדול במדינה
המכלול המרשים נבנה על ידי המלך גאורגי השלישי ובתו המלכה .  מפלסים13באתר על פני 

מאפיות ומערכות , מחסני היין, חדרי האוכל ומערות המגורים, נראה את בורות המים. תמר
נראה את הפרסקות המרהיבים שהם אוצר אומנותי חשוב להבנת , יית מריםבכנס. מסתור

משם נמשיך לביקור במבצר חרטביצי העתיק . התפתחותה של האומנות הפלסטית הנוצרית
  ובתום הסיור נחזור לבא קוריאני

  
   גודאורי- חטה ` מצ :5יום 

שימשה בעבר אשר , חטה` מצ–לאחר ארוחת הבוקר נצא אל בירתה העתיקה של גאורגיה  
 כנסייה אליה –בארי מתקופת ימי הביניים `נבקר בכנסיית ג. מרכז פולחני פגאני עתיק

וממנה נשקפת תצפית מרהיבה אל עבר העיר , הביאה הקדושה נינה את הצלב המקורי
העמוד "-נבקר בקתדרלת סווטיצחובלי . מצחטה היושבת על מפגש הנהרות קורה וארגוי

משם נמשיך לביקור במצודת אנאנורי אשר .4-תיקים מהמאה השנבנתה על שרידים ע" החי
  בתום הסיור נסע ללינה בגודאורי. ממנה נשקף נוף יפה ומאגר מים

  
  הקוקז הגבוה) יפים`רכבי שטח ג (– קזבגי - גודאורי  :6יום 

נתיב בו הונחה מסילת הברזל מגיאורגיה למוסקבה -" דרך הצבאית"הבוקר נצא אל ה
היא בעובדה שהיא מטפסת צפונה , חשיבותה ויופייה של הדרך. 20-בראשית המאה ה

נסיעה בנוף . לאורך גוש הרי קזבק משם אל המישורים שחיברו את גיאורגיה לאירופה
. מלווה ברכסים מושלגים של רכס הרי הקווקז הגדול, חרוץ בנהרות, עטור הקניונים, ההררי

פים וניסע מעלה דרך עמקים ירוקים י`שם נעלה על ג. ומשם נמשיך בנסיעה לעיירה קזבגי
ושטחי מרעה אשר יובילו אותנו לכנסיית השילוש הקדוש המשקיפה על נופים נפלאים מרום 

נתרשם מהכנסייה העתיקה אשר שרדה את תנאי מזג האוויר של המקום . ` מ2,170של 
 5,036המתנשא לגובה , ונתפעל מהנוף המרהיב הנשקף ממנה הכולל את פסגת הר קזבגי

  נמשיך לארוחת ערב וללינה בטביליסי. `מ



  
   טביליסי :7יום 

העיר הוקמה במאה החמישית וממוקמת . בירת גאורגיה, עם בוקר נצא לסיור בעיר טביליסי
, טביליסי היא המרכז הכלכלי והתרבותי של המדינה. על פרשת דרכים מרכזית בדרך המשי

נבקר בעיר . יכלות המרהיבה שבהאך היא מפורסמת גם בזכות האתרים ההיסטוריים והאדר
את כנסיית מטחי , י הפרסים" שהוקמה ע4- ונראה את מצודת נאריקלה מהמאה ה,העתיקה

אחת הקתדרלות הקדושות ביותר של הכנסייה הגיאורגית , קתדרלת סיוני. 13- מהמאה ה
נראה את מרחצאות המים החמים , נהלך בסמטאות בין בתי חומה ציוריים, האורתודוכסית

" שאנז אליזה" ה–את שדרות רוסטאוולי, אה את בית הכנסת של הקהילה היהודית בעירונר
בתום הסיור זמן . התיאטרון ובתי קפה, בית האופרה, של גיאורגיה בו מצויים מוזיאונים רבים

  .בערב נצא למופע פולקלור וארוחת ערב. חופשי בשוק המפורסם של העיר
  

   תל אביב-נרי  סיר- חבל קאחטי - דרך היין  :8יום 
נבקר במנזר . חבל קאחתי אזור עתיר כרמים ויקבים. היום נצא ליום טיול של אהבה ויין

לאחר מכן נמשיך לסירנארי . נצפה על עמק הלזאני, מקום קבורתה של נינו הקדושה" בודבה"
נסייר בעיר . מוקפת חומה ומגדלי שמירה, 18-עיר יפה מהמאה ה". עיר האהבה"המכונה 

 לא נחמיץ ביקור ביקב מקומי בו נצפה בתהליך הפקת היין ונהנה מטעימות .הקסומה 
ונתארח . מהטעימים והמפורסמים בעולם,  הפורי–נלמד כיצד נאפה הלחם הגיאורגי . במקום

משם נמשיך לשדה התעופה של !!!! חוויה אדירה. לארוחת צהריים אצל משפחה מקומית
  .טביליסי לטיסתנו חזרה ארצה

  
 מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל - ישירות לגיא ורגיה טיסת  :המחיר כולל

   .שינוי של חברת התעופה
   תיירות טובהבית מלון בדרגת 

   .כלכלה על בסיס חצי פנסיון
   סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות

   מלווה קבוצה ישראלי
  טיחותל לא כולל סבלות מטעמי ב"תשר לנותני שירותים בחו

  
יש לקחת בחשבון כי יערכו שינויים בסדר . התוכנית מתארת את אתרי הביקור בלבד ! חשוב

 התוכנית בהתאם


