
אנו חברה ששמה לה למטרה לייצר אוירה 
יהודית אוטנטית בכל מקום בעולם 

בסטנדרט שטרם הכרתם וכמובן לא נתפשר 
לציבור  מיוחד  הכשרות  בגלל  איכות  על 
לשמוח   שאוהב  למי  ובעיקר  דתי   / החרדי 

חופשת חורף בהרי הקוקאז שבגאורגיה
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 נעים להכיר :(

רוזנבלטבהשגחת הרב אבימלך



מלון בוטיק מפנק במיוחד **** הצופה לנוף 
הררי מושלג מרהיב ביופיו

מהחדרים נצפה נוף שקשה להסיר ממנו את 
העינים

במלון ספא יוקרתי עם סאונה, ג'קוזי, בריכה, 
חמאם תורכי. חדרי עיסוי

)נ.ב. שעות מופרדות גברים/ נשים (

בנוסף מגוון אטרקציות ואקסטרים במחירים 
זולים במיוחד! אופנוע שלג, מזחלות כלבים, 

טיול שלג לילי, טיולי ג'יפים 4*4 בשלג, 
רכבלים לפסגות ההרים, אבובי שלג, סוסים, 

סקי, מקומות הסטוריים, מעיינות מרפא

2190 ש''ח כולל מע"מ «

כיד המלך.  אירוח  כולל:  העברות,   המחיר 
יום טיבלסי, יום טיול ותכניות ערב

*ל-5 ימים

*לאדם בחדר זוגי
*לא כולל טיסות, מחיר הטיסות לפי מחיר בשעת הסגירה



ארוחות «
ארוחת בוקר
חלוות  ריבות   . סוגים  ממגוון  גבינות   . חביתות  לחמים 
להכין  ניתן  הארוחה  בסיום  טוב.  וכל  ירקות,  שוקלד 
סנדוויצ'ים להמשך היום, בכל בוקר יכינו עבורכם השפים 
חצ'פורי.

ארוחת ערב
מנה ראשונה דגים 

מנה שניה מרק 

ומנה  שלישית  בשר עופות ומגוון תוספות 

כמובן שלא נשכח גם מנה אחרונה להשאיר לכם מתוק בפה       

 נישנוש צהרים
בצהרים ימתין לכם בחדר האוכל מרקים המחממים את 
הלב עם מאפים מגוונים

פינת קפה ותה 24 שעות



יום טיול «
בית כנסת עתיק ומעינות מרפא
לאחר תפילת שחרית, וארוחת בוקר,

נראה  אופלסציחא,   המערות  עיר  התיירות  לאתר  ניסע 
ובו ספר תורה בין 500 שנה נוכל גם  שם ביהכ''נ עתיק 
לגעת בו ולמשש את היהדות שלפני 500 שנה  בהמשך 
הדרך מבקרים בשמורת טבע ופארק לאומי בורג'ומי, 

ושם נצעד ונגיע למעינות החמים אשר יש להם הרבה 
הרגלים  את  קצת  שם  לשכשך  נוכל  מרפא,  סגולות 
בורג'ומי  ממעיינות  מפורסמים  רפואיים  מים  ולטעום 
ועושים הליכה רגלית בפארק, 

נצא משם לסיור בארמון של המלכה תמר 

נשתדל לחזור לארוחת ערב מהר שלא תתקרר



לאחר תפילת שחרית נאכל ארוחת בוקר מוקדמת

האירופאי,  בפארק  התצפיות,  עם  העתיקה  בעיר  נבקר 
רכבל, ומבצר העיר העתיקה, 

בתי כנסת, קניונים אי אפשר בלי שופינג... 

וחוזרים  עשירה  ערב  ארוחת  הפשפשים  שוק  שווקים, 
שבעים ומרוצים לשדה התעופה -  לארץ 

יום טיבלסי «

הטיולים והחויות ניתנים לשינוי ולהחלטה חופשית.

בכל יום לאחר ארוחת ערב נתקבץ כולנו ונשמע

 על ידי המדריך על האתרים והאפשרויות לטיולים נתגבש לקבוצות ונקבל החלטות 

 לרשותינו עומד האוטבוס וגם פרייבטים  לכל החלטה שנרצה ולכל יעד שיבחר
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לכם נשאר רק לארוז...
ויצאנו:(  


