
ריחות טעמים ונופים בגיאורגיה 
מסלול הטיול 7 לילות 8 ימים 

יום 1 – 12:00 ,נחיתה בטיביליסי  העברה והתמקמות במלון. 14:00 יציאה 
לסיור קצר בעיר העתיקה, בית הכנסת הגדול, שכונות עותומניות עתיקות , נעלה 
במרומי ההר לגלריה שמשקיפה על כל העיר... נשב באחד הברים המדהימים ליד 

נהר המטקווארי שחוצה את טיביליסי ונשתה צ'צה בטעמים . חזרה למלון לארוחת 
ערב .ולסיום היום נרגיע את המחשבות במדיטציה של שמחה .

יום 2- נאכל ארוחת הבוקר , בשעה 10:00 נצא לכיוון מצחתה. מצחתה היא עיר 
הבירה הראשונה של גיאורגיה . בעיר נפגשות הדרך בין הים הכספי והים השחור 
עם הדרך היוצאת מטיביליסי לכיוון רוסיה . בעיר יש אתרים רוחניים למכביר ואנו 

נבקר בהם , כנסיות גווארי (כנסיית הצלב) , נערוך תצפית במקום בו נפגשים 2 
נהרות מטורקיה ומרוסיה וכל זה תוך כדי סיפורי אגדות גיאורגיים . בשעה 11:30 

ניסע לכנסיית סווטיצחובלי מהמאה ה11 נחשבת לעמוד מעניק חיים .  13:00 
נאכל במסעדה עממית אוטנטית. 15:00 נצא לכיוון הרי הקווקז הגבוה , נוף עוצר 
נשימה יפרס לנגד עינינו , נהנים מאגם ג'ינוולי ומבקרים בכנסיית אננורי. בהמשך 
ניסע גבוה להרי קזבגי – דרך צבאית מפורסמת שמחברת בין גיאורגיה לרוסיה , זו 

רחת הדרכים הכי יפות בגיאורגיה. בשעה 18:00 נגיע לקזבגי ונישן במלון בוטיק 
מפנק . אחרי ארוחת ערב , נשתעשע במשחקי חברה 

יום 3 – נפתח את הבוקר עם חיוך בסדנת יוגה צחוק , ארוחת בוקר, וב10:30 
יוצאים לטיול ג'יפים לפסגת הר מושלגת בו נמצאת כנסיית גרגטי – השילוש 

הקדוש, ניסע בתוך נוף פיראי עוצר נשימה . ב13:00 נאכל ארוחת צהריים גיאורגית 
אוטנטית במסעדה מקומית . ב – 14:00 נצא לגבול רוסיה , ניסע לאורך הדרך 

הצבאית עד שנגיע לכפר ג'וטה נטייל בכפר הפסטוראלי הזה שהוא חגיגה לעיינים . 
משם נחזור לקזבגי ללינה וארוחת ערב .

יום 4 – נתעורר בתוך נוף כפרי וננשום אוויר הרים זך, ב10:00 אחרי ארוחת 
בוקר נצא לכיוון מערב גיאורגיה , ניסע בתוך יער פיות בתוך היער נשים גיאורגיות 

מציעות את מרכולתן , נאכל צהריים בפזאנוארי – עיר הבירה של החינקילי 



המפורסם... ב14:00 לערך נגיע לכפר צ'ורווילה ...כפר בתולי עם תושבים מסבירי 
פנים לכל אחד . ונחווה סדנאת בישול ...נאפה לחם גיאורגי בטאבון ,לחם תירס, 
עוף בטאבון ..נחלוב פרות ועיזים ונכין מהתוצרת מטעמים . נרד לנהר ונביא מים 

להמשך הבישול ...ליד הנהר נערוך מדיטציה מרחיבת תודעה .ב18:00 נאכל יחדיו 
את התוצרת שבישלנו, נשתה יינות טובים וצ'צה ונחגוג עד כלות הנשימה . מי 

שירצה ישן בבתי התושבים (התושבים מאוד שמחים לארח ) ומי שיבחר יוכל ללון 
במלון קרוב.

יום 5 – ארוחת בוקר במלון. בשעה 11:00 נטייל באיזור הכפר ונגיע לעיר 
שנקראת ציאטורה – עיר שיש בה רכבלים והתחבורה הציבורית בה היא באמצעות 

רכבל . נעלה ברכבל נהנה מסיפורי אגדות ונופים עוצרי נשימה , נמשיל לכפר 
קצ'חי , נבקר במגדל קצחי הצופה על כחל העיר ובראשו כנסיה בה חי נזיר לבדו. 

נעצור לארוחת צהרים בבית משפחה גיאורית עם מיטב המאכלים  . ואז נשים 
פעמינו לטיבליסי ללינה. 

יום 6 – אחרי ארוחת בוקר נצא לקאחתי שהיא הטוסקנה של גיאורגיה , חבל 
ארץ הטובל בכרמים ויקבים רבים, נבקר בייקבים ונטעם מהיין הגיאורגי הנודע 

למרחוק  , נאכל במסעדה מקומית מטעמים גיאורגיים . נחזור בערב למלון לארוחת 
ערב .. וסדנה כייפית של יוגה צחוק ושירה לתוך הלילה .לינה בטיביליסי.

יום 7 – אחרי ארוחת הבוקר ניסע ללילו שוק – זהו שוק ענק מלא במציאות 
החל בכלי בית , הלבשה, תיקים וכל מה שתוכלו לדמיין , יש סחורה בכל מיני 
איכויות וזהו מקום אידיאלי לחובבי קניות והרבה . זה היום למילוי המזוודות 

בקניות . בצהריים נחזור למלון ןמי שירצה יוכל להמשיך את הקניות בקניון שליד 
ככר החירות המרכזית . ארוחת ערב , ומסיבת סיום שמחה ועולזת במסעדה עם 

הופעה גיאורגית אוטנטית. 

יום 8 – טיסה חזרה לארץ .	

עלות הטיול למשתתף בחדר זוגי 1560$ 

(יחיד בחדר זוגי תוספת של 360$ )

המחיר כולל טיסות , חצי פנסיון, עלות כל הסדנאות, 

ושירות אישי לכל משתתף/ת


