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 ימים  10–  גיאורגיהלג'יפים  טיול

 
 עתיקת יומין מספרת כי הקווקז היה חבל ארץ אותו שמר בתחילה אלוהים לעצמו. יאורגית אגדה ג

הרפתקני אל הקווקז. מפגש עם נופי יערות והרים, כפרים מסורתיים, ואוכלוסיה מסבירת פנים. ג'יפים מסע 
ארץ הממוקם בין אסיה לאירופה שמאז ומתמיד היווה חשיפה אל תרבות עתיקה והיסטוריה עשירה, בחבל 

 צומת דרכים חשוב לצבאות, סוחרים ותרבויות.
נופים פראיים, עמקים הרריים  :בגיאורגיהנחשב לחבל היפה ביותר החבל סוואנטי טיול ג'יפים זה מבקר ב

גים ולבוש מסורתי ומסתוריים המוקפים מגדלי אבן נישאים, שנבנו בימי הביניים ותושביו שומרים על מנה
 . כפרים ציורייםו נחלים ומפלים שוצפים אזור שלאזור הר קזבגי, ומסתיים ב ואף שפה משלהם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טביליסי –ת"א   1יום 
 לינה בטביליסי.טביליסי, בירת גיאורגיה. ת ערב מתל אביב אל טיס

 
 בקוריאני -מצ'חטה  –טביליסי  2יום  

מ'  1700ובה בגבקוריאני, בירת החורף והסקי של גיאורגיה, היושבת אל  רבה מע נצא ליוםלאחר ארוחת בוקר 
בירתה ב נבקר. בדרכנו הקווקז התחתוןהרי של יערות מרהיבים ושטחי מרעה, המכסים חלקים גדולים של באזור 

פארק בורג'ומי, נטעם מי . נמשיך למצ'חטה, היושבת על מפגש נהרות קורה וארגו –גיאורגיההעתיקה של 
לינה וארוחת בגיאורגיה ונערוך טיול הליכה קצר בטבע. חשבים למים הטבעיים המשובחים ביותר מעיינות הנ

 ערב בבקוריאני, בלב ההרים.
 

  טאבאצקוריכפרים ארמנים ואגם מ'(  2454מעבר טסחראטסקארו )  - וורדזיה והמלכה תמרה 3יום 
ציוריים. עליה דרך יערות  פרים ארמניםלצידיו כאל אזור אגם טאבאצקורי הציורי, השוכן בהרים ונמשיך  

(, המשך נסיעה לאורך Zkharats karo) "שמונת המעיינותטסחראטסקארו "בקוריאני אל עבר מעבר ההרים 
רועים אזריים על סוסיהם. נגיע אל אגם ו ( הרחב ונצפה בעדרי כבשים,פרות Ktsiaאפיק נחל קטסיה ) 

תחילת מים השוכנים לצידו. בכפרים אלו, מתגוררת אוכלוסיה ארמנית טאבאצקורי הגדול ואל הכפרים הארמנ
ובו כנסיה קטנה, בית  נבקר בכפר טבאצק'וריומשמרת את חייה בצורתה המסורתית המרתקת.  19המאה ה 

נסיעה נצא בומדיג באגם.  ספר המט ליפול, ואנשים נחמדים ומכניסי אורחים המוצאים את פרנסתם מן החקלאות
וורדזיה, קומפלקס   -הגבול עם תורכיה אל אחד האתרים החשובים בגיאורגיה  בנסיעה לעבריך נמשודרומה 

כנסייה נוכל לראות בהמלכה תמרה. שלטונה של בסלע מתקופת  ותחצוב מערות 3000 –מרהיב של למעלה מ 
ל בורות , המלך גאורגי השלישי, מערכת ששל המלכה תמרה ואביה , בניהם פרסקובצבעים נהדרים תואפרסק

 לינה וארוחת ערב באחלציחה. מים ומערות מחבוא ומסתור.
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 קוטאייסי, עיר במערב הירוק ,4יום 
נופים דרך  ניסע , מצפה הכוכבים הראשון שהוקם בברית המועצות.ניצע בנסיעה קצרה אל אבסטומני בבוקר

אל מחוז אימרטי נמשיך  מטר. 2278שר נמצא בגובה א ונמצא זקארימעבר אל בדרכי עפר עתיקות עוצרי נשימה 
י, העיר השנייה בגודלה המערבי הידוע בכמות המשקעים הגדולה היורדת בו ושפעת הירק, ואל העיר קוטאייס

 . הבגיאורגי
 
 מסטיה - עיר במערב הירוק - קוטאייסי , 5 יום 

 12-ו של המלך דויד הבנאי במאה הנבקר במתחם האוניברסיטה של גלאטי, מייסודנגיע  לאחר ארוחת בוקר
לספירה. המקום שימש מרכז תרבותי חשוב בימי הביניים ומהווה גם כיום את אחד האתרים שעליהם מושתתת 

 -נצא צפון מערבה אל אחד האזורים המרתקים והמסתוריים של הרי הקווקז הגבוה  .יאורגיתהגאווה הלאומית הג
תר והקרחונים הגדולים ביותר במדינה. בדרך נבקר בסכר הגדול בו נמצאים ההרים הגבוהים ביו סוונאטי,

על מדרונותיו הדרומיים של  מעל פני הים מטר 1,500השוכנת בגובה  מסטיה אינגורי. המשך נסיעה אל העיירה
  מסטיה. ית הארחה בבבהרי הקווקז. נסיעה דרך כפרים קטנים בהם נעצור ונשלב הליכות רגליות. לינה 

 

  
 

 מסטיה -אושגולי  –מסטיה  , 6יום 
אל הכפר המיושב  נסיעהניסע להר זורולדי לתצפית פנורמית על הרי הקווקז. המשך לאחר ארוחת הבוקר 

מגדלי  20(. האזור כולו הוא אתר מורשת עולמי של אונסק"ו וידוע בזכות מ' 2200אושגולי ) –הגבוה באירופה 
ונשני אות את הר שחארה, ההר הגבוה ביותר בגיאורגיה הצמודים לבתים. מן הכפר אפשר לרעתיקים ירה שמ

נצא להליכות רגליות נעימות עה אל מגדל השמירה של המלכה תמר ונטפס במעלה הגב בהרי הקווקז. בגובהו
  לינה באושגולי.למרגלות ההרים. 

  
 קוטאיסי - ילנטח – מסטיה , 7יום 

דרך העיירה לנטחי, בנתיב שסוגר את הנתיב המעגלי שהתחלנו  אל קוטאיסיפינות חמד נוספות  דרךנמשיך 
נבקר בשרידיה של קתדרלת באגארטי העתיקה, המעידים על פורענות התורכים בעיר. נבקר יומיים קודם לכן. 

קומיים וכמובן , נטייל ברחובות וסמטאות העיר, נטעם את המאכלים המגם בשרידי הקהילה היהודית שבמקום
 חהמארח כמיטב האירולינה וארוחת ערב בקוטאייסי בבית הארחה משפחתי בשוק הגדול והמקורה של העיר. 

 . לינה בקוטאיסי. המסורתי והלבבי
 

 מקוטאייסי במערב אל גודאורי בצפון הקווקז   , 8יום 
 עיר גורי,בבדרך נעצור  דאורי.גו –ניסע מזרחה אל עבר אזור הר קזבגי ואל עיירת הסקי לאחר ארוחת הבוקר 

 עיר עתיקה שידעה פריחה כלכלית בימי הזוהר של דרך המשי המפורסמת, והיא גם עיר הולדתו של סטאלין
המבוצרת אנאנורי, הניצבת במלוא הדרה על גבעה מעל אגם  בנסיעה אל לב הקווקז הגבוה אל הכנסייהנמשיך 

 מ'(. 2200)ורי במלון הרים הסקי גודאלינה בעיירת  מים ונוף הררי מרהיב.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
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  וקניון סנו קניון טרוסו –הר קזבגי  - הרי הקווקז הגבוה  , 9יום 

צפונה לעבר הגבול הרוסי בדרך הצבאית. נעצור לביקור באנדרטת נצא הלבן.  יום של טבע ונוף בהרי הקווקז
אחוות העמים המציינת את מערכת היחסים בין גיאורגיה לרוסיה. נבקר בעיירה קזבגי השוכנת למרגלות הר 

אל ההרים ואל כנסיית השילוש הקדוש שנבנתה בנסיעה  ונטפסמ`.  5033קזבגי שפסגתו מתנשאת לגובה 
לאורך נהר סנו אל בתי חקלאים עם גינות רחבות  -נהדר. המשך נסיעה בדרך יפה של כפרים קטנים  בראש הר

. נבקר בכפר ה"אחרון", ונכיר את חיי התושבים המתפרנסים בו מסתימת הדרךהכפר ג'וטה, בו מסתימת הדרך 
במקום. בשעות אחר  ליכהטיול הנערוך והמרהיב  לקניון טרוסונמשיך  –במידה והזמן יספיק מחקלאות מקומית. 

 גודאורי. לינה וארוחת ערב במלון הרים.לאל הצהריים המאוחרות חזרה 
 

  טביליסי מהרי הקווקז אל  ,  10יום 
נצא  ,געה לטביליסיהעם  טביליסי. -סיום הביקור באזור הקווקז הגבוה ונסיעה דרומה אל בירתה של גיאורגיה

תחיל בחלק העתיק של העיר היושבת על גדות נהר הקורה, נמשיך נהגיאורגים. טיול והיכרות עם בירתם של ל
רוסטוולי המפוארים, בקתדרלת ציון שנבנתה כהעתק  -, בשדרות שותה 4 -במבצר נאריקאלה שנבנה במאה ה

 -, בכנסיית מטחי מהמאה ההעתיק של העיר ביקור בחלק ובבית הכנסת ברובע היהודי לכנסיית ציון בירושלים
   . המשך לשדה התעופה לטיסה ארצה. האתר ההיסטורי ממנו צמחה העיר -גופרית ובמרחצאות ה 12
 
 

 


