
בגיאורגיה  טושטיטיול טבע ונופים אל חבל   
הגבוהטיול מרתק אל החבל הנידח והמסתורי ביותר ברכס הקווקז   

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

דרך מעברי ההרים  , המבודד והייחודי טושטיטיול טבע אל חבל 
אל  , החסומים מרבית ימות השנה אל הכפרים הגבוהים באירופה

עמקים נסתרים בהם שוכנים תושבי ההרים הקשוחים בכפרים  
פסגות  כשסביבם, יחודייםעם בתי אבן וצריחי שמירה ' תלויים'

 ...עצומות מושלגות וטבע בתולי ופראי
 !חוויה בלתי נשכחת בממלכת גיאורגיה

http://www.go-wild.co.il/


הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (לינה במרכז העיר)העברה למלון " טביליסי"טיסת ערב ישירה אל עיר הבירה של גיאורגיה : 1יום 
 

 (קאזבגי –לינה )  גוואלטימפלי  – טריניטיכנסיית  -" ינוואלי'ז"מאגר  – ווארי'גמנזר  –טביליסי : 2יום 
אתרים היסטוריים ואתר  , תצפית יפות על מאגרי מים' נק' נבקר במס, לאחר ארוחת בוקר נצא בנסיעה צפונה

שם נעצור לתצפית מרשימה מכנסיית   הקאזבגימשם בנסיעת שטח נצא לאזור , "גודאורי"הסקי המפורסם 
בשטח אל מפלים מרעננים שם נחנה להפסקה קצרה ונצא מהשטח אל עבר נמשיך , "סאמבה צמינדה"

 .שם נלון" סטפאנצמינדה"העיירה 
 

 (איקאלטולינה )טעימות יין וגבינות , קאחתיוהכפרים הקטנים של חבל  גודאורינסיעת שטח דרך : 3יום 
הנחשב לערש  , "קאחתי"נצא ליום של מסלול שטח יפיפה העובר בין כפרים קטנים במחוז היין של גיאורגיה 

 .  מסורתיים וייקביםכרמים ' נעצור לארוחת צהריים בשטח ונבקר במס, תרבות היין העולמית
 
 רפטינגניתן להוסיף פעילות  3' ביום מס*
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הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (אומאלולינה "  )אבאנו"דרך מעבר  טושטיכניסה אל חבל , אלוורדיביקור בקתדרלת : 4יום 
ארוחת בוקר מסורתית נצא לביקור בקתדרלה גבוהה ומרשימה שם מייצרים הנזירים יין כבר מהמאה  לאחר 

 .6-ה
בגובה   ABANO PASS –נתחיל יום של נסיעת שטח באחד ממעברי ההרים המרשימים של גיאורגיה משם 

 .המבודד והפראי TUSHETI חבלאל תוך ', מ 3000-לשל קרוב 
 

 (אומאלו –לינה )הכפרים הגבוהים באירופה  – טושטיטיול שטח אל הכפרים הנידחים של חבל : 5יום 
נסיעת שטח משולבת הליכות רגליות וביקור  , טושטיביום זה נצא לחקור את העמקים הפנימיים של חבל 

ונחשבים  ' מ 2400-כתלויים בגבהים אדירים של " תקופת האבן"כפרים קטנטנים שחיים עדיין ב' במס
 .  לגבוהים באירופה

מעטים התיירים המגיעים לכאן והטבע הבתולי סביב מרהיב , זהו אזור מבודד וסגור מרבית ימות השנה
 .נטעם מאכלים מקומיים ונחווה את החיים הפשוטים מקרוב. ביופיו

 
 (  אומאלו-גסטלינה ! )קרחונים מפלים ואין סוף שלווה, טבע בתולי  –רכסי הקווקז הגבוה : 6יום 
נסיעת שטח למרגלות  , כפרים קטנטנים בהם צריחי אבן ייחודיים' נבקר במס, של שטח ונופים מרהיביםיום 

מגוון ייחודי של צמחייה  , קרחונים מפלים ונחלים שוצפים', מ 5000-לרכסי הרים עצומים בגבהים של קרוב 
 .ח"ובע אלפינית
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הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (סיגנאקי -לינה " )סיגנאקי"והעיירה הציורית " תלאווי"אל  טושטייציאה מחבל  –בחזרה לעתיד :  7יום 
בנסיעה נופית יפיפה דרך יערות ומעברי הרים  טושטילאחר ארוחת בוקר מסכמת עם המקומיים נפרד מחבל 

נסייר  , קאחתיבירת מחוז  TELAVIנצא חזרה אל המישורים הגדולים ונעצור לארוחת צהריים בעיר , גבוהים
 .אחת העיירות הקטנות והקסומות של גיאורגיה" SIGHNAGHI"בשוק המקומי ונמשיך לעיירה הציורית 

 .ממנוחה וסיורים רגועים בסמטאות העיירה להנותצ מוקדמת למלון ונוכל "נגיע בשעת אחה
  

 סיור עיר והעברה אל שדה התעופה   –טביליסי :  8יום 
שם נפרד מהרכבים ונצא לסיור בשווקים המקומיים  , בנסיעה מהירה אל העיר טביליסי מסיגנאקינצא 

 .י שעות הטיסה נצא אל שדה התעופה"ועפ, נאכל ארוחת צהריים מסכמת. המרתקים ובאתרי העיר השונים
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  
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 מחיר הטיול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (משתתפים 12בקבוצה של )לאדם $ 1980

 190$ –למטייל יחיד בחדר תוספת 

 **ימים מיום השליחה וכפופה לשינויים במחירי הטיסות והמלונות 7-הצעת מחיר זו תקפה ל**
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 המחיר כולל

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

י מחירי הטיסות הידועים לנו בעת  "עפ)א עם החברה הגיאורגית "ת -טביליסי  -א "טיסה ישירה ת•
 (כולל היטלים ומיסים, כתיבת ההצעה

 כולל דלק    -יפים ברמה גבוהה מסוג ניסאן פטרול או דומה 'ג•
   -י הפירוט במסלול "עפ( באומאלוטוב  בגסטהאוסלילות  2מתוכם )ברמת תיירות טובה לילות במלונות  7•

   בוקר.א+זוגיב חדר "ע
 המסלול תוכניתי "ארוחות צהריים וערב עפ, ארוחות בוקר במלון –ב פנסיון מלא "כלכלה ע•
 ומדריך ישראלי צמודהובלה של מדריך מקומי מנוסה דובר אנגלית ברמה טובה •
 במסלול כולל סיורים מודרכים וטעימות יין המצוייניםכניסות לאתרים השונים •
 תמיכה במצבי חירום ותקלות במהלך הטיול, בארץ G0-Wildי נציגי חברת "ליווי לוגיסטי מקצועי ע•
הסברים מפורטים והכרות השטח על גבי מפות כולל יעוץ  , מפגש הכנה למשתתפי הטיול טרם היציאה•

 אישי על ביגוד וציוד מטיילים

 

http://www.go-wild.co.il/


 המחיר אינו כולל

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

,  קזינו, כניסה למועדונים, ומנות שאינן בתפריט קינוחים,אישיותקניות , טלפון, כביסה)הוצאות אישיות •
 (  'ספא ומסאז

 (בתוספת תשלום – בבראשובניתן להזמין מראש בקהילה היהודית )ארוחות כשרות •
 (יפים'חובה לרכוש כיסוי חילוץ והצלה כולל כיסוי לטיולי ג) –ביטוח בריאות ומטען •
 תשר למדריכים ולנותני השירותים המקומיים •
 משקאות אלכוהוליים או שאינם כלולים בארוחה•
משולם במזומן בעת   -בשעות החופשיות )כניסות לאתרים במהלך הטיול שאינם כלולים בחבילה •

 (הכניסה
 (בשעות החופשיות)אטרקציות אופציונליות במהלך המסלול •
 ביגוד וציוד טיולים•
 Wild-Goאו לא סוכם מראש בכתב מול חברת " המחיר כולל"כל מה שלא פורט בסעיף •
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 הערות חשובות

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 סוער א"ומזיתכנו שינויים במסלול בהתאם לתנאי מזג האוויר ומצב הכבישים כולל חסימות לא צפויות •
לכל יום במסלול קיימים מסלולים חלופיים למקרה של חסימות צירים או שמזג האוויר אינו מאפשר  •

 נסיעה במסלול המקורי
עדכון יעשה בתיאום מלא עם המטיילים   –שעות הטיסה עלולות להשתנות ולגרום לשינויים במסלול •

 .לפני היציאה
 באחריות המטייל בלבד - לא מסופק בטיול –קרירה' מומלץ להצטייד בביגוד חם ומותאם לטמפ•
 ניתן לבקש עזרה מעובדי המלון בהעלאת המזוודות לחדר –בחלק מבתי המלון בגיאורגיה אין מעלית •
נא ( לקבוצה שלנו בלבד)התנאים בסיסיים ובמקרים חולקים שירותים משותפים  באומאלוהאוס -בגסט•

 בהתאם להערך
יש  , עדיפות לתרמילים רכים בגודל סביר ותיק אישי רך נוסף, מומלץ לא להגיע עם מזוודה גדולה•

 .מגבלת מקום ברכב
ואוכל  , תרופות במידת הצורך, בהתאם עם ציוד מתאיםלהיערך הטיול נערך באזורים נידחים ויש •

 במידה וידועה מגבלה כלשהיא
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"האותיות הקטנות"  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

על המאחר מוטלת האחריות הבלעדית   ,אינה אחראית לכל עיכוב בהגעה לשדה התעופה של הלקוח וביטול הטיסה עקב איחור זה" ויילד-גו"חברת . 1
 .לתשלום על כרטיסי טיסה חדשים והוצאות נוספות הכרוכות בעיכוב זה

כל שהוא אשר עלול  ' בין הנוסעים ובין צד ג, בין אם נזק גופני ובין אם נזק ברכוש, אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא" ווילד-גו"חברת . 2
דרכים במהלך -אינה אחראית לנזקי גוף או רכוש כתוצאה מתאונת" ווילד-גו"חברת , או הנסיעה ברכב ההסעות כמו כן/ו, כתוצאה מהשימוש להיגרם

אי עמידה בתנאי החוזה מול חברת    ולחיובים נוספים שנתונים להחלטת חברת ההשכרה של הרכבים עקב נזקים פנימיים לרכב ההסעות ועקב הטיול
הנוסע ברכב אחראי לתקינותו ואחראי על כל תשלום שקובעת חברת ההשכרה במקום על . נזק לרכב שלא הוכח כבלאי טבעי כולל  –ההסעה המקומית 

 .נזק רשלני
או    היטל הדלק, היטל הביטחון, מיסי הנמל, במידה ויחולו שינויים בתעריפי הטיסות. מחיר הטיול נקבע לפי המחירים והמיסים הידועים לחברה היום. 3

 .ישתנה מחיר הטיול והתוספת תחול על הנוסע, "ווילד-גו"אחר שאינו בשליטתה של חברת  כל שינוי
 .ביום התשלוםי השער הנקוב "הסכום יקבע עפ, כנהוג בחברות התעופה, שער מכירה גבוהח לפי "ח ייגבו בש"כל הסכומים הנקובים במט. 4
 .ובהתאם לשיקול דעתם של המדריכים בשטח -מצב בטחוני , תקלות, מזג האוויר, הוראות השלטונות, יתכנו שינויים במסלול בהתאם לזמני הטיסות. 5
 נותני השירות המקומיים או תושבי המקום, אין החברה אחראית לעיכובים או תקלות שיגרמו עקב הסתבכות עם גורמי האכיפה והחוק המקומיים. 6
ונדליזם  , עבירה על החוק, שכרות, סמים, אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למטייל או לצד שלישי במהלך הטיול עקב התנהגות בלתי הולמת. 7

 .ואלימות
משתתף הנוטל תרופות באופן קבוע עושה זאת על אחריותו   –המדריך המקומי והישראלי אינו מוסמך במתן עזרה ראשונה ואינו מוסמך לספק תרופות. 9

 .בלבד
למעט  )ואין החזר כספי במידה וחל שינוי פתאומי במזג האוויר במהלך הטיול, אין החברה אחראית על ביטול יציאה לשטח עקב תנאי מזג האוויר. 10

 (סוער א"מזהחזר יתבצע אך ורק באישור המדריך הישראלי בשטח ובמידה והטרק בוטל עקב )בהערות  2 המוזכר בסעיף
 עליון כחאוויר או -עקב מזג( 'וכו  GPS,מחשב נייד, שעון, מצלמה, מכשיר סלולארי)ערך -אין החברה אחראית על כל נזק שנגרם לציוד אישי יקר. 11
 התעופה או במהלך הטיסות וההעברות-השהיה בשדה, אין החברה אחראית על אובדן או גניבת ציוד במהלך הטיול. 12
 אין החברה אחראית לספק הגנה משפטית למשתתף במקרה של פעילות כנגד חוקי מדינת היעד או בניגוד להוראות המדריכים בשטח. 13
 ציוד אלקטרוני או כל ציוד מטיילים אישי במהלך הטיול, אין החברה אחראית לנזקים הנגרמים לביגוד המטיילים.14
 עקב כך לא יתקבל החזר כספיואין החברה אחראית על ביטול הטיול או הפעילות עקב מצב בריאותי או חוסר יכולת פיזית של אחד המשתתפים .15
 ח.ל.ט. 16
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 אפשרויות ותנאי תשלום

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (  אירו/ דולר )ח "מזומן שקלי או מט•
 תשלומים שווים בתוספת ריבית חברת האשראי 12עד  -כרטיס אשראי  •
 שקלי  /ח"העברה בנקאית מט•
 למחיר הטיול 3%ובתוספת   ERNבכפוף לאישור חברת  –קים 'צ•
  

 **המעודכן ליום התשלום בצמוד לשער מכירה גבוה, ח"החיוב יעשה בש**
 

 (ממחיר הטיול הכוללחלק )$ 250 –הרשמה יגבו ביום חתימה על טופס ההרשמה דמי 
 

 **יום לפני היציאה לטיול 45-תשלום אחרון לא יאוחר מ**
 

הצהרת בריאות ורכישת כיסוי  , לטיול ללא שליחת טופס ההרשמה מלא כולל פרטי כרטיס אשראילהירשם לא ניתן *
 .מתאיםביטוחי 

 .בריאותלא יגבה תשלום כלשהו לפני חתימה על טופס הרשמה ומילוי הצהרת *
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 דמי הרשמה וביטול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (.מצידוולא יוחזרו לנוסע בעת ביטול , שיגבו מראש) לאדם $  250דמי רישום וטיפול בסך •

 .ממחירו של הטיול 50% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  14ועד  30 -ביטול מ•

 .ממחירו של הטיול 75% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  8ועד  13 -ביטול מ•

 .ממחירו של הטיול 90% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  4ועד  7 -ביטול מ•

 .יחויב המטייל בדמי ביטול מלאים  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  3ביטול בתוך •

 

 מייל או פקס, תימסר במשרד החברה במכתב - הודעת ביטול

  .ואישור קבלה חתום מנציג החברה מורשה החתימה( יום ושעה)ייחשב מועד מסירת ההודעה כאמור  - מועד הביטול

 .או יום שבתון, שאינו יום חג או ערב חג', ה-'כל אחד מהימים א - ימי עסקים

 .כפי ששולמו על ידי הלקוח, השקליהסכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם 

http://www.go-wild.co.il/


 מפת גאורגיה
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