מיוחד לחברי לשכת המהנדסים ,האדריכלים
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

סיור מקצועי-הנדסי לבטומי ומערב גאורגיה
בטומי – לאס וגאס שבים השחור
מצודת גוניו
הגנים הבוטניים
טיול ג'יפים בשמורת מטירלה

שמורת מפלי מקחוצטי
כפרים והרים בחבל אדג'רה
מופע פולקלור

 5ימים 4 ,לילות | מועד יציאה 3-7.6.18
מחיר לחבר לשכה

649

$

לאחר קיזוז  600כוכבים

מחיר לחבר מועדון שחר

724

$

לאחר קיזוז  $ 75סבסוד מועדון

מחיר לבן/בת הזוג

799

$

המחירים הינם לחבר לשכה אשר שילם את דמי החברות לשנת  2018ובעל יתרת כוכבים | המחירים הינם לאדם בחדר זוגי
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סיור מקצועי-הנדסי לבטומי ומערב גאורגיה
יום  :1תל אביב – בטומי – סיור מקצועי  -אדריכלות
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסה ישירה לבטומי" ,פנינת הקווקז" השוכנת במערב
גאורגיה לחופי הים השחור .לאחר הנחיתה נצא לסיור מקצועי-אדריכלי בין המבנים
הייחודיים של בטומי ובו ניחשף לראשונה לעיר התוססת והדינמית ולאתרים שבהם
נבקר בימים הבאים .לאחר מכן ,ניסע לבית המלון שלנו השוכן על חוף הים השחור
בקרבת הטיילת והעיר העתיקה ,ולאחר קבלת החדרים ,נצא לסיור רגלי בסביבת המלון.

יום  :5בטומי – מצודת גוניו  -תל אביב
יום אחרון לטיולנו בבטומי ומערב גאורגיה .לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון,
נצא בנסיעה אל מצודת גוניו העתיקה ,השריד הגדול והשלם ביותר מארכיטקטורה
הרומית–ביזנטית .המצודה נבנתה בתקופת המאה הראשונה ,והייתה בשליטה ביזנטית,
עות'מאנית ורוסית ,בשל היותו של האזור מקור ל"זהב של גוניו" ולאוצרות נוספים.
בתום הסיור ,ניסע לשדה התעופה הבינלאומי של בטומי לטיסה חזרה לתל אביב.

יום  :2בטומי – סיור מקצועי בגנים הבוטניים
נתחיל את הבוקר בסיור מקצועי בגנים הבוטניים של בטומי שבו נלמד על
התהליכים הייחודים ועל מבנה הגנים .לאחר מכן נצא לסיור בבטומי ונזכה
להיכרות מעמיקה עם העיר היפהפייה ,עיר האצולה של סוף המאה ה ,19-אליה
נהרו שועי ורוזני היבשת מכל רחבי אירופה .נסייר במרכז העיר ,שנחצה בשתי וערב
על ידי טיילות מוריקות ,מזרקות נאות ,מבנים עתיקים ,שווקים צבעוניים וקו חוף
כחול ואינסופי .ניסע לעיירת הגבול הסמוכה סארפי ,השוכנת בצמוד לטורקיה.
נבקר במפלי אנדריאס היפים ,הקרויים על שמו של הקדוש המגן על האומה
ונראה שם את פסלו .נשוב לעיר בטומי ונטייל בין הכיכרות הנאות של העיר .נתחיל
בכיכר נפטון ונראה את בית האופרה ,נמשיך ברגל אל עבר כיכר מדיאה ונשמע
את הסיפור המיתולוגי הידוע על אפסירטוס ואחותו ,הנסיכה מדיאה .נותיר זמן
פנוי להסתובב בסמטאות הרובע הטורקי ובשדרת החנויות היוקרתית של העיר.

הערות
תוכנית הטיול מתארת את האתרים שבהם נבקר ,אך לא את סדר הביקורים או
כיוון הנסיעה.

יום  :3סיור מקצועי  -יקב  -מפלי מקחוצטי – אירוח משפחתי עם מופע פולקלור
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מקצועי ביקב מקומי שם נלמד על תהליכי
הייצור .לאחר מכן נצא בנסיעה דרומה אל עבר מפלי מקחוצטי ()Makhutseti
היפים ,נסייר רגלית בשמורת הטבע ונראה את המפל הנמצא בליבו של הכפר.
נמשיך אל המדרונות המיוערים של הרי הקווקז "הנמוך" ,של חבל אדג'רה (,)Adjara
בהם נישאים פסגות הרים ,חלקם עם שלג עד ,המגיעים עד לגבהים של למעלה
מ 3000-מ' .נבקר בכפר אבן ,בו הזמן כאילו עצר מלכת .נסייר בחיק הטבע ,בין פלגי
מים מפכפכים וצמחיה סבוכה ועשירה ,נבקר בשוק כפרי ונשלב אירוח מסורתי,
כולל ארוחת צהרים טיפוסית בביתה של משפחה כפרית מקומית ,בליווי להקה
ורקדנים שיציגו בפנינו את הפולקלור המקומי.

המחיר כולל
·טיסות שכר הלוך ושוב תל אביב  -בטומי
·אוטובוס תיירים נוח וממוזג
·לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה
·מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס"
·כלכלה :לינה וארוחת בוקר  -סך הכל  4ארוחות בוקר  +ארוחה אחת
נוספת בבית מקומי
·כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול
·טיפים לנותני שירותים מקומיים :נהג ומדריך מקומי
המחיר אינו כולל
·ביטוחים
·הוצאות אישיות
·טיפים לנותני שירות מקומיים
·טיפ למדריך הישראלי (מקובל לתת  $ 4לאדם ליום)

יום  :4סיור ג'יפים בשמורת מטירלה – מצודת פטרה
נצא לסיור ג'יפים בשמורת הטבע המרהיבה ביופיה  -מטירלה ( ,)Mtiralaשמשמעות
שמה בגאורגית הוא "בכי" ,כנראה על שום שפע המים ,הנחלים ,המפלים והאגם
שמצויים בשטחה .ניסע ברכבי שטח אל השמורה ובתוכה נטייל סביב האגם ,נשלב
מסלולי הליכה ביער הגשם הירוק ונעצור להפסקת קפה ליד הנחל החוצה את
השמורה .בדרכנו חזרה לבטומי ,נעצור לביקור במצודת פטרה המרהיבה ,מצודת
אבן עתיקה החולשת על החוף המזרחי של הים השחור.

תוכנית הטיול מתארת את האתרים שבהם נבקר ,אך לא את סדר הביקורים או כיוון הנסיעה.
ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת אשת טורס בלבד .ללשכה אין בנושא שום אחריות.
יתכנו שינויים בלו"ז הסיורים ובתוכנם.
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