טרק לגיאורגיה  -אל הרי הקווקז
מסע בחבל סוואנטי  9ימים
טרק לגיאורגיה לוקח אותנו למסע בנוף המרהיב של הרי הקווקז .מסלולי הטיול הנהדרים עוברים בין
קרחוני עד ,אגמים גבוהים ,נהרות צלולים ,פסגות מחודדות ,וכפרים עתיקים וציוריים על טהרת
החקלאות המסורתית .טרק לגיאורגיה מבקר בחבל סוואנטי ) (Svanetiהפראי והמסתורי ,אזור של
הרים גבוהים ,כפרים נידחים ומסורות משונות ועתיקות .טרק לגאורגיה מתמקד באזור סוואנטי עילית -
אזור שהוכרז כולו אתר מורשת עולמית של אונסקו .זהו טיול מדהים אל הקווקז הגבוה ,אל קניונים
דרמטיים ונופי בראשית.

יום  1-2הגעה – טביליסי – קוטאיסי
נצא בערב בטיסה ישירה לטביליסי ,נעבור למלון ללינה וביום למחרת נמשיך לקוטאיסי .בדרך נבקר בבירתה
העתיקה של גאורגיה ,מצ'חטה .לינה וארוחת ערב בקוטאיסי בבית הארחה משפחתי המארח במיטב האירוח
המסורתי והלבבי.
יום  3קוטאיסי  -מסטיה
נבקר במתחם האוניברסיטה של גלאטי ,מייסודו של המלך דויד הבנאי במאה ה 21-לספירה .המקום שימש
מרכז תרבותי חשוב בימי הביניים ומהווה גם כיום את אחד האתרים שעליהם מושתתת הגאווה הלאומית
הגיאורגית .נבקר בשוק החקלאי של העיר ובבית הכנסת של הקהילה היהודית ,שהייתה פעם גדולה
ומפוארת .ביום זה ניכנס למחוז חפצנו סוואנטי ,אזור של הרים גבוהים ,קרחונים אדירים ,כפרים נידחים
ומסורות משונות ועתיקות .ניסע דרך קניון האנגורי העמוק אל סוואנטי עילית  -אזור שהוכרז כולו אתר
מורשת עולמית של אונסקו .בדרך נבקר בתחנת הכוח ההידרואלקטרית שעל האנגורי .אחרי נסיעה בדרך
מרהיבה נגיע למסטיה לתחילת הטרק לגאורגיה .נערוך סיור קצר במסטיה בין בתי הכפר הסוואנים ומגדלי
השמירה .לינה וארוחת ערב בבית הארחה משפחתי במסטיה.
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יום  4קרחון אושבה
ביום זה נתחיל את הטרק המרהיב ונעלה בדרך מיוערת למרגלות הר אושבה ( 7420מטר) ,הנחשב ליפה
בהרי הקווקז .נעלה לתצפית על מפלי אושבה ,המגיעים לגובה של כ 100-מטר .נערוך תצפית על קרחון
אושבה היפהפה ,ונחזור לבצ'ו אחרי כ 4-6-שעות הליכה .לינה וארוחת ערב בבית הארחה משפחתי
במסטיה.
מרחק כולל  41ק"מ ,זמן הליכה משוער  6וחצי שעות 900 ,מטר עליה 4000 ,מטר ירידה

יום  5מסטיה  -אדישי
ממסטיה ניסע בבוקר לכפר מולאחי .מכאן נטפס רגלית למעבר הרים בגובה  1000מטר ממנו נשקף נוף
נפלא של קרחון צאנרי ,הר אושבה ,רכס סוואנטי ופסגתו הגבוהה הר לילה ( 7020מטר) .נרד ונגיע כעבור 4
שעות הליכה לכפר הנידח והמנותק אדישי ( 1000מטר) ,אותו מאכלסות כ 6-5-משפחות בלבד .נתארח
בבתיהן ,עם הכנסת אורחים ומאכלים סוואנטיים מסורתיים.
מרחק כולל  44ק"מ ,זמן הליכה משוער  7וחצי שעות 4000 ,מטר עליה 000 ,מטר ירידה
יום  6אדישי  -איפרארי
ניהנה מארוחת בוקר כפרית ולאחריה נעלה אל מפל הקרח העצום של קרחון אדישי ונגיע למעבר צחוטניירי
( 1400מטר) .נחצה את הנהר שמעבר לו ונלך לאורך עמק הנהר בשבילים מוקפים רודודנדרון פורח .נעבור
על פני הכפר הנטוש קאלדה ונגיע אחרי כ 4-6-שעות הליכה לכפר איפרארי ,בו נתארח באירוח ביתי פשוט
ומקסים.
מרחק כולל  46ק"מ ,זמן הליכה משוער  6וחצי שעות 700 ,מטר עליה 000 ,מטר ירידה
יום  7איפרארי  -אושגולי
נלך אל הכפר אושגולי ( 1100מטר) ,הכפר הגבוה ביותר באירופה
שמיושב כל השנה ,ונבחר כאתר מורשת עולמית של אונסקו .בכפר
מגדלי שמירה רבים ומוזיאון אתנוגראפי שבו מוצגים אוצרות
אמנות סוואניים ,או כאלה שהגיעו לסוואנטי בעיתות מלחמה
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למשמרת .מול הכפר מתנשא הגבוה בהרי גיאורגיה  -הר שחארה ( 5060מטר) .נבקר במבצר המלכה תמר
ונשוב לאושגולי .סך הכל כ 6-שעות הליכה .בערב נחזור למסטיה ללינה.
מרחק כולל  44ק"מ ,זמן הליכה משוער  6שעות 000 ,מטר עליה 600 ,מטר ירידה
יום  8אושגולי ,קרחון שחארה ,ובחזרה למסטיה
נצא בנסיעה ארוכה לטביליסי ,וכסיום מפנק לטרק לגאורגיה  -נסיר את אבק הדרכים בחמאם הגיאורגי
המשובח של העיר .ארוחת סיום ולינה בטביליסי.
יום  9החזרה הביתה
בשעות הבוקר המוקדמות נעלה על טיסה בחזרה הביתה.

טרק לגיאורגיה  -אופי הטיול :טיול ייחודי המשלב טבע ונוף בהרי הקווקז הגבוה וחבל סוואנטי עם נגיעה
אנתרופולוגית מרתקת ,בתנאים הטובים שבנמצא.
תחבורה :רכבים מקומיים ואוטובוס ברמת תיירות טובה לסיורים והעברות.
לינה ;:מלון בטביליסי ,בתי הארחה מקומיים במסטיה ובקוטאיסי; באיפרארי ובאדישי לינה בתנאים בסיסיים
(מספר מטיילים בחדר ושירותים משותפים).
כלכלה :פנסיון מלא בימים  , 4 - 7יתר הימים על בסיס חצי פנסיון.
קבוצה וצוות 10 – 20 :מטיילים .מדריך ישראלי מצוות אקו טיולי שטח ,נהג ומדריכים מקומיים על פי הצורך.
טרק לגיאורגיה – הערות חשובות:
 חיסונים  -לקבלת מידע על חיסונים יש לפנות ללשכת הבריאות באזור המגורים.
 גיאורגיה היא מדינה מתפתחת מבחינת שירותי התיירות .על אף שאנחנו עובדים עם נותני שירותים
מהדרגה הראשונה ,לעתים ייתכנו בעיות שלא נוכל לצפותן מראש .יש לקבל זאת בהבנה כחלק
מאופיו של טיול בארצות אלו .אנו נעשה כל מאמץ על מנת לפתור את הבעיות בשטח לטובת ורווחת
הנוסעים.
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מדריך

תאריך

מחיר כולל טיסות

מויש מעוז

1664-46061027

$2095

הנחת רישום מוקדם
עד 26.4.14
$50

תוספת ליחיד.$200 :
המחיר כולל:
 טיסות בינלאומיות.
 תחבורה ,לינה ,כלכלה וצוות כמפורט במסלול הטיול.
 דמי כניסה לאתרים כמפורט במסלול הטיול.
 דמי רישום וטיפול.
 מיסי נמל וביטחון
 תשר לנותני השירותים המקומיים.
 מפגש הכנה לפני היציאה לטיול.
המחיר אינו כולל :ביטוח אישי ומטען ,שתייה והוצאות אישיות .כל פעילות שאינה מופיעה בסעיף כלול.
לתשומת לבכם:
 מיסי הנמל והדלק נכונים ליום פרסום הטיול .במידה והמחיר ישתנה ,מחיר הטיול יעודכן בהתאם.
 במקרה של ביטול לאחר כירטוס ייגבו דמי ביטול מלאים.
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