
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזור:ל מומחהבהדרכת 

 
תיירות. בתכנית לפיתוח משאבי  תואר שני בהיסטוריה, ותואר ראשון בעל  - נעם סלע 

  עם התמחות בגיאורגיה והאזור.ם לחו"ל, מורה דרך קורס מדריכי טיולי זרכ

 
 

 
 

. רכס הקווקז התוחם אותה מצפון השפיע רבות על ולישל נופים פראיים וטבע בת ארץ -גיאורגיה 

בין אסיה. עברו דרכה סחורות, המחבר בין אירופה ל וסייע להפוך אותה לנתיב חשוב התפתחותה

כולם השאירו בה חותם והיא מהווה מקום של חיבור  , שפות וכובשים רבים.נשים, תרבויות, דתותא

ו נטעם מזה . רבים רואים בגיאורגיה את ערש הנצרות וגם את מולדת היין, ואנומפגש בין עולמות

מפיצת הנצרות(, את יצירת המופת "סיפור אהבתם של עלי קדושה )נחשבת לו הומזה. נכיר את נינ

, היוונית אשר התרחש כאן מהמיתולוגיההזהב , מנזרים חצובים בסלע, נשמע את סיפור גיזת ונינו"

מיים נטעם מהמאכלים המקו של פרומתיאוס אשר נקשר על הרי הקווקז. ורוסיפאת  -וכמובן 

המיוצרים מחומרי גלם מקומיים )ולא רק חצ'פורי(, נשמע מוזיקה מקומית, נבקר בכפרים נידחים עם 

 שמירה עתיקים מאבן ועוד עוד ועוד... מגדלי

 

 אותו שמר אורגית עתיקת יומין מספרת כי הקווקז היה חבל ארץיאגדה ג

 .אלוהים לעצמובתחילה 

 

 

ימים  8 7.6.19: לארץ חזרה 31.5.19תאריך יציאה: 
 מלאים



 

  

 מציגים:             

  זקיסי להרי הקווטבילמ - גיאורגיה

" שילוב של חוויה רגשית והעשרה תבל רק ב"קשרי תרבות

 על נופיה ותרבותה הייחודים גיאורגיהבמפגש עם אינטלקטואלית, 
 

 !לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר

 מ: מסלול ייחודי ולא שיגרתי בו תיהנו
 

 כה של קשרי תרבות בעל ניסיון רב בגיאורגיהמצוות ההדרכיר מדריך מנוסה וב

 האביב פסטיבלשני קונצרטים במסגרת 

   הקווקז הנמוךהנופים המרהיבים של הכולל את ייחודי מסלול 

  בתי המלון מן הטובים באיזור הטיול

 עט בטביליסי לממלא פנסיון על בסיס  רוחיא

 ריובתולי אשר כמעט ואינו מתויחודי יאזור י, גארג'הד דו סלעה מנזרי

 ית גרגטי סאמבהבעלייה לכנסי 4X4'יפים נסיעה בג

 מקומיפולקלור  מופע

 אישית לכל מטייל ההכוללת אוזני ,מערכת שמע קבוצתית

 לפני היציאה לטיולמיוחד  מפגש הכנה

 במחיר יםכלול האתריםכל  .במהלך הטיול (Optionals) אין תשלומים נוספים

 נטו הזמן מנוצל -במהלך הטיול  פשיאין זמן חו

 חבורת מטיילים איכותית ביותר

 לךבשביל השקט הכלכלי ש - הבטחת היציאה לטיולק לאחר כספי ר ובחי

 

 !תמורה מלאה לכספך -" תבל ב"קשרי תרבות

 מהנה ופורה טיול תרבות

 



  כדאי לדעת:
 הרפובליקה של גאורגיה

 ,גרוזיהאל בשם מוכרת בישר
ודעה גם בשם ובעבר נ

קמ"ר  69,700שטחה . גורג'יה
ונה כחמישה לוסייתה מואוכ

  .מיליון נפש
 

 :הטיולכנית ת

    הכרות בעירסיור  -י ליסטבי -ת"א    19.5.31 'ו, יום 1יום 

בירת  ,(Tbilisi) ילטביליס ישירה בטיסה בוקרהבשעות  נצא מתל אביב

היכרות  נצא לסיור, בשעות הצהריים המוקדמות עם ההגעה .האורגייג

עידן העולם עתיק לבין ין באותו שילוב קסום בעם העיר המרתקת  אשוניר

ול מי הגדוק המקונבקר בש מדינה.המודרני שמפלס את דרכו אט אט ל

אנדרטה מהל העיר והנהר המשקיפה ע ימהומרש יפהתצפית עלה לונ

 לינה בטביליסי. .(Memorial for Georgian Kings) למלכי גיאורגיה

 

  FFDFDC ערבקונצרט  -תבי יד לככז המר -הזהב מוזיאון  -טביליסי    19.6.1 שבת, יום 2יום 

נתחיל יסי, יום שלם לטבלהבוקר נקדיש 

 הלאומי מוזיאוןב ם בביקוראת היו

(Georgian National Museum),  שם נבקר

בשלל מאוד מרשים וגם ה חדר הזהבב

האוגרים בתוכם החדרים האחרים 

 כה לאורך חומתמאוד. משם נצא להלי מיוחדות ות אמנותאוצרות ויציר

 .בותרון הבושל תיאטגדל השעון למכיוון הנהר עד להעיר העתיקה 

 חמודה ומצחיקה , חוויה שאיןיהות לצאת כמו בשעון קוקיתחילצלצל והבובות ממ השעוןבצהריים  11:57בשעה 

אשר  ,(Georgian National Center Of Manuscripts) י יד גיאורגייםבמרכז הלאומי לכתבנמשיך לביקור  .ממנה

קראת תארגנות ללמנוחה והם נחזור למלון . בשעות הצהריימוזמנת לביקור ייחודי ואישיהקבוצה לשם 

בתום . יליסיבשל ט יקהסהיכל המובאלה ערב ג ולאחריה( , בסביבת המלון)עצמאית ערבלארוחת  יציאה

 אחרים.לת המסע למחוזות חדשים וט נחזור למלון למנוחה לקראת תחיהקונצר

 

  טלאבי -י סירנאר - ארץ היין קחטי  - דוד גארג'המנזרי הסלע  -טבליסי  19.6.2 'איום , 3 יום

נפרד לשלום וקר בהארוחת לאחר 

עבר מחוזות נו למסע יל אתמטביליסי ונתח

 -במנזרי הסלע  חיל בביקור רחוקים. נת

ת אשר נמצאו (Davit Gareja) גארג'הדוד 

משם נסע  .אזרבייג'ןגבול עם בקרבת ה

חבל  ,(Kakheti) מחוז קאחטילליבו של 

נטית הרומפה ורה הינבקר בעיים. וצרי הענבים בין הכרמיב אתות לרא נוכלים בייתים ואולי גם היין. נבקר ביקב

היום נסיים מגדולי הציירים הגיאורגים. את  פירוסמנאיונשתדל להגיע למוזיאון של  ,(Sighnaghi) סירנארי

 מאיתהיה ממלכה עצ המחוז ידוע כי בימי הביניים .וזהעיר הגדולה ביותר במח, ו(Telavi) טלאביבבירת המחוז 

נגיע  נו ובעיקר טעמנו מוקדם יותר היום.ראי כבר אותם ידועה בעיקר בזכות הענבים והיין המקומירדת ומופ

  יות.וורוך ומלא חללינה וארוחת ערב לאחר יום א בעיר למלוננו

 

 

  י לדעת:כדא
את קיבלה  גאורגיה
 , עם9.4.1991 -ה בעצמאות

התפרקותה של ברית 
ת המועצות. הדת העיקרי

 .הנצרותבמדינה היא 
 



 י גרגטי סאמבהכנסיית  -גי קזב -מעבר ההרים ג'וארי  -הדרך הצבאית  91.6.3' ביום , 4יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא 

יה ונתחיל בעלי טלאבימ

 וקז.והק לעבר רכס הרי

"דרך הצבאית" ב נסע

 טורית, שמחברת ביןההיס

 שברוסיה וולדיקווקזהעיר 

ררי הצר על ידי שבטים אלפי שנים נשמר המשעול ההסי. ילילטב

 וא הרוסי. מאז ועד היום משמר הכביש באופיהרחיב אותו הצב 19 -ובמאה הגיאורגיה העתיקים,  נים למלכינאמ

לגות יבה על הפסגות המושהרמגיעה לתצפית מלו ום הלבנופיאת הסיפור ההיסטורי של הדרך המטפסת 

, 1983 -שהוקם ב רוסיה-ורגיהידידות גיאבמונומנט ה נצפה מדינות.בין ה יתורסטהיממרפסת האחווה ה

 ג'ואריים שנה להסכם שאפשר את השתלטות רוסיה על גיאורגיה. נעבור דרך מעבר ההר 200בעקבות מלאת 

(Juari Pass)  גיזבלקנגיע הצהריים ת בשעו. מ' 2379ברום של(Kazbegi)  , לות שוכנת למרגהעיירה קטנה ויפה

, הממוקמת על (Gergeti Sameba) גרגטי סאמבהכנסיית ב לביקור להרייה לעל 4X4ג'יפים יחכו לנו  שם ,רהה

 -מ'  5047המתנשא לרום של  (Kazbek) זבקהר קקז כשבראשם והרי הקו תרשרש תפרסנמולנו  פסגת הגבעה.

ארוחת ערב . פרומתאוסמספרת שלהר זה נכבל ההאגדה ת א מענש. זקוהקו אחד מששת ההרים הגבוהים של

 .גודאיריב ולינה

 

  גודאירי -  מקומיםכפרים  - טרוסועמק  - גודאירי  19.6.4 'גיום , 5 יום

מעט  בצורהה נחוו את היום הזה

לעמק  תואו נקדיששונה, 

נסיעה  .(Truso Valley) טרוסו

, בקרבת יפיפייהבדרך כפרית 

. יהדרום אוסטעם הגבול 

א ל עטכמפר מדובר באזור ס

פולקלור עם הרבה מאוכלס, 

ר עצוגות. נף משגע והמון אוויר פסגות מושלים, נוסוס רים,מקומי, איכ

ושבים המקומיים ואם יתאפשר גם , נראה את התבחווה מקומיתבדרך 

המתאפיינים במגדלי  Juta -ו Snoותית. נמשיך בנסיעה לכיוון הכפרים עם מהתוצרת המקומית הטרייה והאיכנט

ן . בשעות אחר הצהריים נשוב לבית המלועטבה ערוך פיקניק בחיקונך ור בדרן. נעצמאב יקיםרה עתשמי

 למנוחה. גודאיריב

 

   טבליסי -אופלסחיצה מערות  - וריג - גודאירי 91.6.5' ד, יום 6יום 

 םריהנפרד לשלום מה לאחר ארוחת הבוקר

הידועה בגלל  (Gori) גורילבקר בעיר נצא ו

 דתו שלהול כעירל מכ , אך יותרהמצודה

רוזיני ו הגאו בשמ יוסיף ויסריונוביץ'

המוכר לכולנו  יוסב דז'וגשווילי,המקורי 

נבקר  יוסף סטלין. - כ"איש הפלדה"

  :כדאי לדעת
את עצמם  הגאורגים מכנים

אים ּבי", לארצם הם קור"ּכארתֶבלֶ
"ַסּכארתֶבלֹו" ושפתם נקראת בפיהם 
"ּכארתּולי". מקור המילה הוא משמו 

יה הגאורגית של גיבור מהמיתולוג
לוס, שנחשב לאבי בשם כרת

המיתוסים ם. על פי הגאורגי
בנו של היה  אורגיים, כרתלוסהג

ו של של יפת בנתוגרמה )מצאצאיו 
 נח(.

  לדעת:כדאי 
ורגיה על הכריזה גא 1918במאי  26 -ב

אמצע מלחמת האזרחים ברוסיה. עצמאות ב
שה הייתה דמוקרטיה החדהרפובליקה 

פרלמנטרית. הממשלה החדשה ניסתה 
לשקם את גאורגיה, והחלה ברפורמות 

הותקפה  1921בפברואר  ת במדינה.כוללו
הגאורגי הצבא  ,אדוםדי הצבא הגאורגיה על י

 והממשלה ברחה מהמדינה.הפסיד בקרב, 

  דעת:כדאי ל
  דז'וגשוויליוביץ' יוסיף ויסריונ

 -ונפטר ב 18.12.1878 -, שנולד בסטלין
, היה שליטה השני של ברית 5.3.1953

היג את המפלגה המועצות. סטלין הנ
יטית ניסטית ואת המדינה הסוביהקומו
 ועד ליום מותו. 20 -שנות ה מסוף



 (Ubisa) אוביסה בכנסיית ונסיים ,בה ניצב עדיין פסלו הענקיזית עיר המרכלכיכר ה נמשיך ,במוזיאון סטלין

זהו אתר  (Uplistsikhe) צהאופלסחי סלעבות בות החצוערהמר עיון לכיו נסעפרסקאות מרשימות. ה ראנ בה

פולחן עתיק, ולמרות הרס רב של צבאות שונים חלק מהכנסיות והמערות עדיין שרדו ומהווים חוויה מרתקת 

 חה וארוחת ערב.למנו בטבילסילעת ערב נגיע למלוננו  הנצרות למדינה. י כניסתלפנ

 

 ערב צרטקונ -הלאומית הספרייה  -יאורגיה א גמאמ פסל -יליסי טב 91.6.6' ה, יום 7יום 

הבוקר נמשיך את סיורנו 

 בטביליסי אחרי מספר

ימים בטבע. נתחיל את 

היום בעלייה ברכבל 

מאמא לפסל של 

ומשם נמשיך רגלית לאזור המרחצאות העתיק. נבקר , גיאורגיה

לאחר מכן . חנויותו , בתי קפהדותמסע וןמגוהתוסס בין  רגלית ברחוב שרדאן נסת היהודי ונסתובבגם בבית הכ

בתום . באופן אישי וייחודי רוכהלשם הקבוצה מוזמנת לתע (National Library) לאומיתיה הלספרנגיע 

תי של הממלכ בטוריוןנסרבקונצרט וקה צהריים והתארגנות לקראתחת הביקור נחזור למלוננו למנו

מארגני  תובסיומו נתכנס לארוחת ערב בהזמנ .כסנדר )סשה( קורסנטייהאל נתרןהפס של בנגינתנו יליסיבט

 חזרה למלון למנוחה בטביליסי.פסטיבל האביב. 

 

  אביבל ת - טביליסי 91.6.7' ו, יום 8יום 

 לטיסה ישירה חזרה לישראל. ת בוקר מוקדמת נצא לשדה התעופה בטביליסיבשע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  י לדעת:כדא
אורגיה מוצאם הוא ל יהודי געל פי המסורת ש

הוגלו על ידי מצאצאי שבטי ישראל ש
סר, מלך אשור, שהושיבם ב"חלח שלמנא

ובחבור נהר גוזן וערי מדי". היהודים הגאורגים 
י בנפרד, ברובע היהוד חיו באופן מסורתי

 ם".נת היהודינקרא "שכוו, ישובשבכל 



 הערות: 

לוקת ימי ההדרכה בלבד. תכנית הסמינר המופיעה לעיל מציינת נקודות פוקוס ודוגמא לח .1

נן ייות שאצפונית מהווה מסגרת שלדית וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות ובלתי התכ

  המדריך.חיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של ל לשליטה אוניתנות 

-Nonלא ניתן להבטיח חדרי רמת בתי המלון בגיאורגיה בסיסית ונמוכה מן המקובל באירופה.  .2

Smoking למען הסר ) י המלוןבבתו/או מקלחת ו/או אמבטיה מיטות זוגיות  או/ו בבתי המלון

 אמבטיה(. ה מקלחת אור תהיינק בחדספ

שנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה י .3

ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין מראש  מראש של מקומות הישיבה במטוס. ככלל לא

 . לוןמסוים במ או חדר יבה במטוס )להבדיל מהזמנות אישיות(יש מקומות

או לשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו , וים במלוןקבל חדר מסב לכם לחשוש במידה .4

נחזור מוקדם ככל האפשר, ואנו נעבירה לבית המלון או לחברת התעופה. , בכתבאת הבקשה 

בלבד, ואין ובית המלון ל חברת התעופה א שונדגיש כי ההחלטה לגבי מקומות הישיבה הי

 .ות שביקשתםת המקומבלו אטיח שאכן תקרותנו להבבאפש

 חות מיוחדות לפי דרישה הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.רואספקת א .5

, בנוסף לעלות שינוי/שדרוג הכרטיס 50$על כל שינוי מהטיסה הקבוצתית יחולו דמי שינוי בסך  .6

 .מטעם חברת התעופה

אי מוקדם ויטוח רפביטול, אנו מבקשים להבהיר כי יש לעשות ב אור הניסיון שלנו עם הודעותל .7

אה לטיול. יום לפני היצי 60 -מ רה לא יאוחר, ובכל מקאחר ההרשמה לטיולל ככל האפשר

לא עושים ביטוח נסיעות  אחריותםוסר , שבחלצערנו, לא נוכל להיענות לבקשות של מטיילים

כי אם לגלגל את ההפסד עלינו, במחשבה  ל ביטול מסיבה מוצדקת( ומבקשיםי ש)הכולל גם כיסו

 .ספם בחזרהיע להם לקבל את כמגול, הרי שלנו על ביטהודיעו 

להשיג מקומות בטיסות  עקב עליית הביקוש העולמי לטיולים, אנו נמצאים בתחרות מתמדת .8

דם ככל האפשר. הדבר מוקובבתי מלון. אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההרשמה המוקדמת, 

סות הינם טיהקרקע וה כי שירותי ולוודא מלון,עופה ובתי הי חברת התיאפשר לנו להתחייב בפנ

 טל"ח                                                                                         הטובים ביותר שבאפשרותנו להציע.

  

 



  

 
 

 המחיר כולל: 

   לטביליסי וישירות סדירותיסות ט סה:טי    

 , או הטובוכביםכ 4ברמת בתי מלון   לינה:     

 בנמצא                

 ביליסילמעט בט מלא פנסיון  כלכלה: 

 הדרכה שלמצוות הבכיר  ךרימד הדרכה: 

  קשרי תרבות תבל               

  לפי התכנית תחבורה  חבורה:ת

  מפגש הכנה בארץ - -

 הכוללת אוזניות אישיותתית קבוצמערכת שמע  - -

 פולקלור מופע - -

 יום ל מטייל מדילים לכינרבקבוק מים מ - -

 כניסה לאתריםדמי  - -

 מקומייםנותני שירות תשר ל - -

  4*4'יפים טיול בג - -

-  

 המחיר אינו כולל:

 דולר 355בסך לאדם בחדר ליחיד תוספת  -

  מפורטות בתכנית ות שאינןרוחא -

  הוצאות בעלות אופי אישי: -

 בידור וכו' ,טלפון סה, שתייה,כבי  

כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של  -

 ולהטי

  וצאות שאינן מפורטות במחיר הכוללה -

שירותי הקרקע ומיסי שינויים בתעריפי הטיסות,  -

 17.2.19מתאריך  ק והביטחון, החלל, הדלנמה

. מומלץ גם להוסיף טוח בריאות ומטען )חובה(בי -

ת הכסוי במקרה של לוודא אה רפואית ויטוח הטסב

יל ביטול )החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטי

 או לחפציו במהלך הטיול(.ו/

 מטייל ליום(.ל דולר 4 -הטיול )נהוג כ ךתשר למדרי -

 ותשלום רישוםנהלי 
 הרשמה:

או  ,44364 מיקודכפר סבא,  74ויצמן בפקס, בדוא"ל, בדואר:  בלבדטופס הרשמה באמצעות  בותטיול התרישום להר

 .09-7428885פקס.  07-22-11-68-88  .  טל', כפר סבא74ויצמן ": רח' תבל במשרדי "קשרי תרבות

 מטייל בחדר זוגי.ל דולר 9571 :תשלומים 3עד  -בכרטיסי אשראי  :הסדרי תשלום

 דינם ככרטיס אשראיהמחאות  או העברה בנקאיתתשלום ב *

 

   

 במשרדי "קשרי תרבות תבל"  בכתבתקבלה תוקף מרגע הלתכנס  א,מכל סיבה הי, דעת הביטולהו אפשרות ביטול: 

 .לשינוי הם אינם ניתניםחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, מא .(קבלת ההודעה דאיש לוו)

 ולא יוחזר)ש וטיפול ייל דמי רישוםלמט $ 50, למעט יטוללא ישולמו דמי בימי עבודה לפני היציאה,  31עד  במקרה של ביטול •

 .רישום והטיפוללדמי ה בפועלף המחיר וסנוספים, ואז יתום כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותי אלא אם ,בשום מקרה(

 .כפיצוי מוסכם מראשלמטייל  35%סך של  ישלם לחברהודה לפני היציאה, ימי עב 30 -20בין המבטל מטייל  •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 55%ה סך של רלחב ישלםימי עבודה לפני היציאה,  19 -14ל המבטל בין מטיי •

 .למטייל כפיצוי מוסכם מראש 70%לחברה סך של  י היציאה, ישלםפנימי עבודה ל 13 -7מטייל המבטל בין  •

 .את מלוא מחיר הטיול ישלם המטיילהטיול,  לךאו במה ימי עבודה לפני היציאה, 6 -החל מ ל ביטול במקרה ש •

 "חטל       .     יםמשתתפ 20מום במיני תמותנ הטיוליציאת  ערב חג. *ימי חג או  םה', שאינ -ימים א' ימי עבודה: 

יש לוודא שפוליסה זו  הכוללת אפשרות ביטול.פוליסת בטוח , במקביל להרשמהאנו ממליצים להוציא  ,בשל דמי הביטול הגבוהים** 

 "זיוביטוח סוכנות האנו ממליצים על  .שונהרגה ראמשפחה מד מחלה של המבוטח או קרוב דמי הביטול במקרה שלתכסה את 

תר. הפוליסה , יתאים לכם פוליסת נסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביוזיו יואלנהלה , שמטוח"חכמים בביפתרונות 

וליווי יצוג הנו מיכך תי .איבכל גיל ובכל מצב רפוו, מראש יום 180 ביטוח מאפשרת ו תרבות תבל ילמטיילי קשר תומיוחדאטרקטיבית 

 נא ציינו זאת בטופס הרישום. ,עונייניםלמלארץ. ל ובחזרה אישי מול חברות הביטוח בעת אירוע בחו"

                                           

           09-7428885 :פקס            07-22-11-68-88  טל':                                                       

           054-2177333 וואטסאפ:   dialog@k-tarbut.co.il :מייל                                                       

 

 . בארץ היעדי התיירות השונים ושרות ים , המיסיים במחירי הטיסותהמחיר כפוף לשינו. 1 :ותהער
 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -בטיסה במספר המקומות . לאור מגבלה 2           



 

 

  4425038קוד: , כפר סבא, מי74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 פרטים אישיים - 2019 יונימאי/ – בגיאורגיה תרבות לטיול הרשמהטופס 
 17.02.19, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 _______: _____________________תאריך לידה

 טלפון נייד: _____________________________

 2מטייל 

 ק כפי שמופיע בדרכון:נא למלא בדיו

 ___________________________ )בעברית(: מלאשם 

 _______________________)באנגלית( שם מלא: 

 ___________________________: ____מספר דרכון

 בתוקף עד: _____________________________

 ___________: ________________תאריך לידה

 _________________טלפון נייד: ____________

 קילו  8י עד למסייד אחת במשקל מק וכבודתקילו  23המחיר כולל כבודה אחת במשקל מקסימלי של עד  *

 

 ________________________כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מיקוד: _

 __________,         _______________ס: ________: בית: __________________, עבודה: __________________, פקטלפונים

 E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

 __________ .___________________טלפונים:_______________,  ___  _____________שם: ______ - בארץאיש קשר 

  

 

 
 
 
 

 רות:עה
 

 .המלון ובבתי תבטיסו, טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 ת. קים לחותמועמודים רי שני לפחותיש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו  .2

ו/או  נים כגון סוגי ארוחותעל שרותי התעופה השו אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 (.ליםיית המטמקומות הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקש

ת תבל אותו כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבו טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .4

 tarbut.co.il-http://www.kבפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:   ניתן לקבל במשרדי החברה,

תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי  ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ,תמחייבהחתימה על טופס ההרשמה  .5

 .הביטול

  tarbut.co.il-dialog@k או לאימייל  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי ילום הדרכוןהעמודים וצ 2את נא לשלוח  .6

 

 

באעמוד האת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

 לא  כן     יום מראש(:          180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי, תקף  הצעהאלי עם אני רוצה שיפנו 

 

http://www.k-tarbut.co.il/
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

  4425038קוד: , כפר סבא, מי74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 2 דומע

 כספים - 2019 יונימאי/ – בגיאורגיה תרבות לטיול הרשמהטופס המשך 

  

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  1,795 $ *          שלום:ם לתהסכו

   (355 $_____+ ) $   : בחדר תוספת ליחיד

  דולר  _______                   : 1סה"כ מטייל 

 יקבעו בסמוך לנסיעה(שי פיכ ובטחון , דלק)לא כולל מיסי נמל

 (1+2מטייל ) לרדו    : __________לחיוב סה"כ

 

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  1,795 $*           הסכום לתשלום:

 לחדר: _______________________תף/ה שם שו

 דולר__  _____                   : 2סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק )לא כולל מיסי נמל

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

________________________ בקשות מיוחדות: ___

_________________________________________

 בחדר זוגי.  למטייל דולר 1,755א מחיר הומטיילים ה 30מטיילים. בקבוצה של  20המחיר למינימום * 

 

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 לביטחון בלבד".פרטי האשראי ולציין: ". לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את בכרטיס אשראי, או במזומן

 אשלם:

 יש ליצור קשר עםוקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם $800 שלתשלום ראשון  )שטרות( במזומן . 

 לפני היציאה.  יום 45עד גמר חשבון  ד לתיאום התשלום במזומן.המשר

 ___ :אמריקן אקספרס(לא מכבדים בלבד,  ישראליבכרטיס אשראי  החיוב)______, ____באמצעות כרטיס אשראי מסוג 

 _, ___/____: _,   תוקף_____________________-_____________________-________________-_______מס. כרטיס: ____

   _____ספרות אחרונות בגב הכרטיס:  3. ________________________________ ת.ז: _______________ שם בעל הכרטיס:

 .(תשלומים ללא ריבית והצמדה 3)עד . מיםתשלו _________ ב:

ף דמי הביטול עיפי ס במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על

 חטל"    . הראשון החיובביום )מכירה(  בוהג העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער  המופיע בתכנית הטיול.

 

 

בקשרי תרבות תבל, תשלום  שהתקבלרישום חתום על סמך טופס  אך ורקעשה יהבטחת המקום ת חשוב:

 טיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום.כרחיוב או  עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן בפועלראשון 

 .ירשם ולא יטופלילא י ס ללא פרטי כרטיס אשראטופ למען הסר ספק:יש לוודא קבלת אישור רישום! 

 לתשומת ליבכם:

למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע  מתאים אינואך אינו קשה, הטיול 

 בית המלון.לימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו , הטיוללמטייל במהלך 

 

 ____________________________________  חתימה: ________________  תאריך: : ________1שם נוסע 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____2נוסע  שם

 

 

  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את וח לשל נא

 tarbut.co.il-log@kdia למייל: או

mailto:dialog@k-tarbut.co.il

