
  ימים5 מאורגן – פנינת הים השחור –בטומי 
  
  

 באטומי –תל אביב   :1יום 
עם ההגעה נצא לסיור הכרה של . ג לטיסה ישירה לפנינת היום השחור באטומי"ניפגש בנתב

העיר נעצור במגדל הזכוכית הבנוי מאותיות ה אלף בית הגיאורגי המסמל יותר מכל את 
ה של העיר העתיקה לסיור ולביקור בשוק האוכל נמשיך לליב.הייחוד של המדינה והאזור 

  .ולאחרי אתנחתא העברה לבית המלון. המקומי
  

   רה` רכבל האג- הפארק הבוטני -באטומי  : 2יום 
עיר חדשה יחסית . את היום נקדיש טיול באחת הערים היפות לשפתו של הים השחור

בניה מאפיין את הכסף סגנון ה. 19שהוקמה על ידי שתי משפחות רוטשילד ונובל במאה ה 
נתחיל מביקור מרגש בבית הכנסת הגדול של קהילת . הרב שהגיע לעיר הנמל הקטנה

נמשיך לבית )הכניסה מותנית ברב העיר.(באטומי הבנוי בסגנון מורי עם נגיעות של באוהאוס
לא נחמיץ את הכיכר האיטלקית . התאטרון ומזרקת נפטון עוד נקודה מרתקת של העיר

! מדהים, ומדהים ביופיו של בתי מלון מסעדות ובתי קפה והכל כמו באיטליהפרויקט חדש 
" רה`אג"נמשיך לרכבל המפורסם והחדיש של העיר המזנק מהנמל העתיק עד לפסגות הרי ה

העושר הרב נתן את . נמשיך לפארק הבוטני של העיר חוויה בלתי רגילה. לתצפית נהדרת
מאיי יפן .  מייצג אזור אחר על פני כדור הארץהמימון לבניה של פארק ענק שכל חלק ממנו

אפילו את חלקה של . הרחוקים עד לארצות הברית של אמריקה עם עצי הסקוייה האימתניים
נצפה באחת מהתצפיות היפות על מפרץ באטומי כאשר . האדמה הביאו משלל אזורים אלו

. ועצי במבוק טמיריםאנחנו מוקפים בוורדים תרבותיים נרקיסים מלכותיים צבעונים מהממים 
  !!!!!!!חוויה אדירה

  
  )יום בחירה(  - ")מטירלה"(טיול שטח לשמורת הטבע המרהיבה  : 3יום 

ליום טיול ) בתשלום נפרד(למעוניינים תהיה אפשרות לצאת . יום חופשי להנאות אישיות
 אשר ייקחו אותנו למסע מופלא בטבע האינסופי של 4*4בשעות הבוקר נעלה על רכבי 

נסטה אל השטח בטיפוס איטי אל עבר אחת משמורות , לאחר נסיעת כביש קצרה! רגיהגיאו
נחלים זורמים וגשרים תלויים המאפשרים זוויות , מוקפים בגווני ירוק עד, הטבע היפות בעולם
שמורת הטבע , כשמה כן היא"! בכיינית"הנו " מטירלה"פירוש המילה . צילום עוצרות נשימה

. רוויה בפלגי מים וצמחיית פרא מרהיבה, שום ביותר בגיאורגיההנמצאת באזור הלח והג
נמשיך את נסיעתנו , לאחר ביקור במוזיאון הקטן המספר את קורות הפארק והצמחייה שבו

משם !!! אשר יסייע לנו לחצות את הנהר באופן חוויתי ומהנה, "הבית המרחף"אל עבר 
!  מומלץ להצטייד בבגדי ים–אל עבר האגם החבוי בליבה , נמשיך בהליכה רגלית בשמורה

את הביקור בשמורה נקנח בטעימות ודקה דבש ביתית המיוצרת ). עבירות קלה עד בינונית(
נחלוף , בדרכנו חזרה: ארוחת צהריים. שמשפחתו מתגוררת בשמורה מזה דורות, על ידי חסן

כשסבבנו טבע פראי , נהר זורםעל גדות , דרך הכפרים הפסטורליים אל פינת חמד אמתית
המשלב מגוון מנות מן המטבח הגיאורגי , שם יערך משתה גיאורגי אמיתי. ובריכות דגים

  !!!סיום מושלם ליום בלתי נשכח). דגים ומנות בשריות, מנות צמחוניות וסלטים(המסורתי 
  

  רה`הרי האג-מפלי מקחונצטי   :4יום 
את .  הטבע וההיסטוריה היפים בגיאורגיהלאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול באחד מאתרי

רה `טיולנו נתחיל לאורכו של אחד הנהרות האדירים שזורמים לים השחור מהרי האג
נצפה בעמק הנהדר נעצור לתצפיות על בעלי הכנף הרבים והצמחייה המיוחדת " .ורי`קחלווצ"

נערוך . נראה את פרויקט תחנת הכח ההידרואלקטרי האדיר שהולך ונבנה באזור. לאזור
נצעד במשעולי הפארק עד למפל עצמו ונחוש . ביקור במפלים אשר שאונם נשמע מרחוק

נמשיך לביקור ביקב גיאורגי נחזה בתהליך הייצור כולל טעימות משלשת סוגי . בעוצמת המים
החוצצים בין הריוויירה הגיאורגית ובירתה באטומי " רה`אג"היין המפורסמים לאזור הרי ה

  .ללב המדינה



  
   תל אביב-באטומי   :5ום י

  .אביב- לאחר ארוחת הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה לתל
  

  :המחיר כולל
  ; טיסת שכר

  ; .מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חברת התעופה
  עם ארוחת בוקרתיירות טובה לינה בבתי מלון בדרגת 

  ; סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות
  ; מלווה קבוצה ישראלי

  ; אוטובוס תיירים ממוזג ונוח
  

  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו
  

  :המחיר אינו כולל
  ; ביטוחים

  ; הוצאות אישיות
  ; טיפ למדריך הישראלי

  ; סיורי הבחירה
  ; סבלות

 הימים בו שהו אותו יגבו ישירות מהלקוחות בהתאם למספר, מוטל מס עירוני על בתי המלון
   ;בבית המלון

  
  . מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור בלבד! חשוב

  . סדר הביקורים והלינות עשוי להשתנות
  


