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 המסלול שלנו:
 * אפשר ללחוץ על המקום וזה יוביל אתכם למיקום הרלוונטי בסיפור הדרך.

 

Lagodekhi > Sighnaghi > Telavi > Udabno > Tbilisi > Kazbegi > Mestia > Trek to 

Ushguli > Kutaisi > Racha > Martvili > Baia's Winery (Obcha) > Lagodekhi > Tbilisi 

 

 כל זה קורה.גאורגיה ואפשר ללחוץ כאן ולראות איפה ב

 

 

 

 :טיפים כלליים

 

  שלנו הייתה היעד האחרון שלנו בטיול של כמעט שנה, אז אני מניחה שאופי הטיול  גאורגיה הטיול:אופי

נשארנו הרבה זמן מאשר של מי שמגיע לחופשה נקודתית שם. טיילנו יחסית לאט,  למדי היה שונה

. עם זאת, אני בטוחה שסיפור הדרך הזה הגיע גם למקומות פחות מוכריםוהיה לנו חשוב ל במקומות, 

 הרבה מקומות.הגענו לדי  גם לסוג טיול אחר, כייכול להיות שימושי 

 

 :היינו בגאורגיה כמעט חודש וחצי שזה הרבה יותר ממה שתכננו, אבל זה ממש מבורך כי זו  משך הטיול

זכינו לראות  באמת מדינה אדירה שיש המון המון מה לראות בה, ואני מרגישה שבזכות השהות הארוכה

. בקיצור, אני ממליצה לנצל את כל הזמן שיש לכם בשביל גאורגיה! אין צדדים מאוד שונים ומגוונים שלה

 מה לחשוש שזה יהיה יותר מדי...

 

 :גדולה של כמות ההקצת הופתענו מ, ועד כדי כך גאורגיה מתוירת, אבל לא חשבתי שידעתי ש תיירים

זה . כמו קזבגי וסוונטי ופולרייםפ, במיוחד במקומות תיירים )ובמיוחד תיירים ישראלים( שנתקלנו בהם

את כל מקומות הלינה הזמנו כמה ימים  –גם היה משמעותי מבחינת הזמנת מקומות לינה מראש 

הרבה פעמים קרה שרצינו להאריך את וקדימה, לא כ"כ רצינו לתכנן  , אבל(booking.com-ב)מראש 

לנו בשיא אני מניחה שזה גם קשור לזה שטייהשהות שלנו במקום מסוים וכבר לא היה לנו מקום. 

, ופשוט גאורגיה . עם זאת, זה לא מוריד מהקסם שלזה היה קצת מבאס לעיתיםשהעונה, אבל מודה 

 לנו זמן לחוות הכל מהכל.  מזל שהיה

 

 :אם צריך למשוך , השער טובדולרים/יורו ולהחליף שםאם מגיעים מהארץ, אני ממליצה להגיע עם  כסף .

 מומלץ לא אופן,בכל ו במקומות עם שאר המרה טוב.עדיף למשוך דולרים ולהחליף  -מכספומטים 

 .(לפחות בבנק שלי) יש עמלה ממש גבוהה על זה ,)המטבע המקומי( למשוך ישר לארי

 

 אוכל ו-Matsoni:  האוכל הגאורגי מעולה, ותר מדי בנושא האוכל יטוב, אני חושבת שאין צורך להרחיב .

באופן ו ויש להם ירקות ופירות מהטריים והטעימים שאכלתי, שזה תמיד כיף. הקושי היחיד שהיה לנ

. במקומן י פשוט יותר מדי בשבילשהן פשוט עצומות, כבדות ו הגאורגיותאישי הוא עם ארוחות הבוקר 

מעדן פירות מגעיל של  מיןהיחיד שנתנו לנו בכל מקום היה רצינו לאכול פירות ויוגורט, אבל ה"יוגורט" 

ט רגיל, חלק, טעים ( זה יוגור Matsoniהמאטסוני! ) -ילדים )וגם די יקר(. עד שגילינו את תגלית המאה

 (;וזול שאפשר לקנות בכל מכולת בכל מקום. תהנו 

https://www.tripline.net/trip/Georgia-16155530141510158960E1DBD20CD5D3
https://www.tripline.net/trip/Georgia-16155530141510158960E1DBD20CD5D3
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1. 

Lagodekhi (ָלגֹוֶדִחי) 

 

 כמה מילים: 

בעיני הוא אזור ו ,שמפורסם ביין שלו ( הנהדרKakhetiבקצה המזרחי של חבל קאחתי )עיירה קטנה ומתוקה, 

לא מתוירת במיוחד ואין . העיירה יין, חיבור לאדמה, חקלאות וכו' -חוות חלק מהותי מהתרבות הגאורגית ל מעולה 

שיש בו טיולי יום למפלים וגם טרק הסמוך בה כלום בגדול. רוב התיירים מגיעים אליה כדי לטייל בפארק הלאומי 

לא טיילנו לשום מקום ום קשוח ולכן הגענו לשם בזמן גל חימים לאגם על גבול רוסיה, אבל אנחנו של שלושה 

הגענו מעשה ל  .הסמוך שהמים שלו קרים ונקיים השתכשכנו בנחלכוחות ו גרנואורק היינו בעיירה עצמה, 

כמה  אחד, אבל בסוף נשארנו תכננו לעצור שם ללילהו ,יג'ן וזה המקום הכי קרוב לגבולללגודחי כי באנו מאזרבי

ה הגסטהאוס שעליו בזכותרבה ה ואפילו חזרנו לשם שוב בסוף הטיול בגאורגיה. ימים טובים כי היה לנו אדיר

 אפרט מיד.

 

 איך הגענו?

 ממעבר הגבול מאזרבייג'ן.במונית  -פעם ראשונה

. שעתיים וחצי Isani Metroכל שעה בערך מהתחנה שליד שיוצאת מרשרוטקה ב - מטביליסי  -פעם שניה

 לארי לאדם. 7נסיעה, 

 

 :ואוכל לינה

 Ludwig guest house – ,משפחה של זו ו בלגודחי די הרבה וחזרנו לשם שוב. בזכות המקום הזה נשארנ כאמור

שלוש דקות הליכה והוא נמצא אוכל משובח, גינה מהממת, ובגסטהאוס יש אנשים מדהימים, נדיבים ומפנקים, 

 04לארי לאדם, ארוחת ערב  01חדר עם שירותים פרטיים(. ארוחת בוקר עולה ל לארי ללילה ) 54 ילמנוש .לנחל

 -כדי שיהיה ברור עד כמה אני ממליצה ה(, ואני ממליצה בחום רב לאכול אצלם!!’צ’לארי לאדם )כולל מלא יין וצ

ת שלנו בגאורגיה, ובעצם בחרנו בהם בתור המקום האחרון שחזרנו אליהם שוב בסוף השהו ,אותם כל כך הבנוא

 חודשים. 00שנשהה בו לפני שנחזור לארץ אחרי טיול של 
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2. 

Sighnaghi (ִסיְרָנאִרי) 

 

 כמה מילים:

מבנים  , ונחשבת גם מאוד רומנטית )ובצדק(. היא מוקפת חומה, ויש שםעיירה מאוד תיירותית אך גם מאוד יפה

 ושבת על הר עם נוף מהמם על העמק.. יוהרבה יין )כמו בכל חבל קאחתי(עתיקים, כנסיות, 

 

 איך הגענו?

אומרת שיש שמועה הלארי לנסיעה(.  6(, ומשם מונית לסירנארי )Tsnoriמרשרוטקה מלגודחי לצנורי )

 כשאנחנו הגענו היא לא נראתה באופק.אבל , לעיירה עולה מרשרוטקה שגם

 

 :לינה

Guest house Shota-  היו ממש ., מקום קטן ושקטמשפחה מקסימה )שוטה ואשתו חתונה(גסטהאוס של 

הזמינו אותנו לצפות איתם במונדיאל, לשוטה יש מוזיאון של מדליות הרמת  םה .נדיבים )עם היין ובכלל(נחמדים ו

לארי ללילה  54 שילמנו .אחלה חדר, מרפסת עם נוף מטריףףףףועוד ניואנסים חמודים.  ,המשקולות שלו בבית

  לארי לאדם, אין ארוחת ערב. 01-בלחדר עם שירותים פרטיים )שווים!(. ארוחת בוקר )עצומה!( 

, שהרבה ישראלים Nato and Ladoנאטו ולדו  , יש את הגסטהאוס של”שמח“אם מחפשים יותר אווירת 

 מתארחים שם.

 

 :כלאו

מאוד  שנתקלנו בהן היו דווקא היה פחות טוב יחסית למקומות אחרים בגאורגיה, ורוב המסעדות האוכל בסירנארי

 -אתז לבכו . מהבחינה הזו אני מניחה שזה נחמד אם אפשר לאכול בגסטהאוס.ודי יקרותתיירותיות 

 Pancho Villa-  זול אבל גם לא נורא יקר ובהחלטמסעדה מקסיקנית ממש טעימה בעיצוב מגניב. לא 

 שווה!

 Nikala- .אוכל מקומי, קצת יקר אבל טעים 

 לשתות משהו וליהנות מהנוף.סות לנוף. כיף סתם לשבת שםמלא מסעדות עם מרפ בעיירה יש , 

 

 מה יש לעשות?

  כיף פשוט לשוטט ברחובות העיר. הם ממש יפים ומתגלות פינות קסומות, מגדלים שאפשר לטפס בעיני

 יש ממנו נוף מהמם.שללכת על מקטע מסוים של החומה עליהם לראות את הנוף ועוד. אפשר גם 

 .אפשר גם לשוטט קצת מחוץ לעיירה, יש כלמיני שבילים שהולכים ביער ובהרים. שקט ויפה 

 Bodbe Monastery- רלי ומטופח של כנסיות, מנזר וכו'בערך חצי שעה הליכה מהעיירה, מתחם פסטו .

 לא עולה כסף להיכנס.

 את אנחנו לא הלכנו כי החלטנו לעשות לצאת לסיורי יקבים שלדעתי כל הגסטהאוסים מארגנים. אפשר 

 .)התחנה הבאה( זה מטלאבי
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3. 

Telavi (ֶטָלאִבי) 

 

 כמה מילים: 

, שיש בה אווירה דווקא מאוד נינוחה ונעימה, או לפחות כך היה בשכונה שבה העיר הגדולה של מחוז קאחתי 

 ור.זאבסיס טוב לטיולים ב ר העתיקה.אנחנו ישנו, בעי

 

 איך הגענו?

לקחת  גםפשר אהיא לא נראתה באופק.  -מרשרוטקה מצנורי לטלאבי, אבל שוב אמורה להיות  -מסירנארי 

 .טרמפים תפוסל אפשר גם לנסות ולאבי. (, ומשם עוד מרשרוטקה לטBakurtsikheמרשרוטקה לבקורציחה )

 

 לינה:

Guest house Lilia- שמנוהל על ידי לילי המתוקה שלא מדברת אנגלית  , עם גינה חמודה,מקום ביתי, נקי ונעים

ווירה א עםהבתי מאוד, ברחוב אדיר שא ממוקםהגסטהאוס . כל זאת מצליחה לעזור בכל מה שצריךבכל כך אבל 

לילי גם הפנתה אותנו לשני נהגים )גיאורגי ורזו( שלקחו . בים מחוץ לבתים כל היוםממש שכונתית ואנשים שיוש

חירים ממש הוגנים. אנחנו לא אכלנו אצלה וגם לא ממש הבנו אם יש בכלל אופציה כזו, אבל אותנו לטיולי יום במ

 מטבח למי שרוצה לבשל. גם יש מסעדות בעיר ויש

 

 אוכל:

 Bravo - .מסעדה תיירותית וטיפה יקרה, אבל יש חצר שנעים לשבת בה והאוכל טעים 

 Meidani - .חינקאלי מעולה, גם הבשר ובמיוחד הגבינה 

 Blitz - !אחלה שווארמה 

 

 מה יש לעשות?

 זור מלאאאא יקבים, החל ממקומות משפחתיים של טלאבי. יש בא האטרקציה המרכזית - יקבים סיור

יין  ייצריםמוכלה ביקבים גדולים ש ,בבורות חרס גדולים( -Qvevri באבריקשעושים יין ומסורתיים )

, היה מעניין וחזרנו שיכורים . אנחנו היינו בשניים, מאוד נהננו, כמו שאנחנו מכיריםבסגנון אירופאי 

 היקבים שהיינו בהם:לארי לסיפור הזה.  01לגמרי. נעזרנו בנהג גאורגי שלקח 

- Shumi - ביקב  פרטי לארי לאדם לסיור 7. שילמנו וסיור זול  עם יין טעים יקב בינוני בגודלו

 כדי לטעום את היין שתי טעימות של יין לבן ואדום בסגנון אירופאי.פלוס ובמוזיאון שלהם 

 לארי לכוס. 4 עוד הגאורגי צריך לשלם

משפחתי וקטן. מייצרים יין בשיטה לקח אותנו אליו,  הנהג יקב שגאורגי - ניקולאישבילי -

 .סוגי יין + צ'צ'ה + פירות לכיבוד 5של לארי לאדם לטעימות נדיבות  01מסורתית. שילמנו 

 ות, אפשר לעשות יום טיול בכל הכנסירוצים להתנזר מאלכוהול ליום אחד אם  -וכו' , דתסיור היסטוריה

ומעניינים, והדרכים  רשימיםמד . יש כמה מקומות מאו(ויש הרבה) זורמנזרים, קתדרלות וכו' שיש בא

שילמנו לו ו ,ר לנו על כל המקומות שביקרנו בהםיפות. נסענו עם רזו הנהג שהיה מקסים והסביוכפריות 

)הישן  Shuamta monasteryוקר עד אחה"צ(. המקומות שביקרנו בהם: לארי על כל היום )ב 61

)בקפה שם אכלנו צהריים והיה  Ikalto monastery, Alaverdi monastery, Gremi citadelוהחדש(, 

לארי לאדם. אפשר גם  0.4)בנקרסי צריך לקחת מיניבוס פנימי שעולה  Nekresiאחלה חצ'אפורי(, 

)אגם מלאכותי די מעפן אבל מרענן ביום החם שהיה לנו(. הכניסה  Ilya lakeק"מ(,  0.4לטפס ברגל 

 גם לעשות יום טיול שמשלב כנסיות/מנזרים ויקבים. כמובן לכל האתרים האלו הייתה בחינם. אפשר 
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.4 

Udabno ()אּוָדְבנֹו 

 

 כמה מילים: 

מקום שמשום מה לא שמענו עליו בכלל והוא היה אחד המדהימים בעיני. זה כפר ממש מבודד, באמצע נוף 

)שהרבה נוסעים אליו  Davit Garejaערבות שונה מאוד משאר גאורגיה, ובגדול אנשים עוברים בו בדרך למנזר 

אוהב מקומות למי ש סם מופלאים.לילות, ויש שם שקט וק 5לטיול יום מטביליסי או טלאבי(. אנחנו נשארנו בכפר 

 ממליצה בחום להגיע לשם!אני  -נידחים ויפים 

 

 איך הגענו?

 לכיוון המנזר )קצת  דרומה לקחנו מרשרוטקה מטלאבי לכיוון טביליסי וירדנו בצומת שממנה יוצא הכביש

. אין הרבה רכבים אבל מי שנוסע לארי לאדם. משם לקחנו טרמפים לאודבנו 4(. שילמנו Sagarejoלפני 

 נוהג לעצור :( יכול להיות שיש תחב"צ עד לכפר, לא בדקנו. 

 לקחנו טרמפ ל - אודבנו נסענו לטביליסימ-Sagarejo  ומשם מרשרוטקה )פחות משעה נסיעה, נדמה לי

 וחצי בבוקר. 8-לארי לאדם(. יש גם מרשרוטקה ישירה מאודבנו לטביליסי שיוצאת ב 5שעלה 

 

 לינה:

  Guest house Gareji-  ,החדר עם לבקש את ממליצה נוף מדהים. עם מיקום מושלם בקצה של הכפר

בעלה קצת פחות נחמד אבל אין , . בעלת המקום מקסימה, שהוא באמת חלומי ונעים ומאוורר המרפסת

 לארי לאדם לארוחת ערב 01 - לארי ללילה כולל ארוחת בוקר ואם רוצים 61הרבה אינטראקציה איתו. 

 .(אוכל נחמד מאוד)

  Shamil home stay- ראשון היה מלא. שמיל טיפוס ממש חברותי וחם, עברנו אליו כי הגסטהאוס ה

אבל חוץ מזה  (בקומה אחרת) רחוקים מהחדר שינה ידואשתו גם חמודה ומבשלת מעולה. השירותים 

לארי  61לארי ללילה בלי ארוחות. אכלנו שם ערב ובוקר ולא שאלנו מחירים, ואז ביקשו  51אחלה שם. 

 , אז אני ממליצה לשאול מראש לגבי מחירי הארוחות.שזה די יקר שתי הארוחות לשנינו ל

 Oasis Hostel - מגניבה ומאוד בינלאומית, חצר כיפית  אים, עם אווירה ממשהוסטל שהקימו אירופ

 001-כ)מין קוטג'ים פרטיים ויקרים לא ישנו שם כי האופציות הן או חדרי מעונות, או אנחנו ואחלה אוכל. 

 גם לישון למי שזה מתאים. , אבל ישבנו שם הרבה ונראה כיף(לארי ללילה

 

 מה יש לעשות?

 Davit Gareja- נוי שעליו ב על ההר לא קשה מדי לייט הוא טיפוס-קומפלקס מנזרים מאוד יפה. ההיי

. אם אזרבייג'ן ומהצד השני את גאורגיהרואים את  , כשמצד אחדמטורף  מדברי המנזר, ומהפסגה יש נוף

פחות חם(.  וגםם )ישנים באודבנו אני ממליצה לצאת מוקדם בבוקר ולהגיע לפני כל הואנים של התיירי

חיכה לנו שם(. אפשר גם הנהג חזור, -אנשים )הלוך 5-לארי ל 01-לקחנו לשם מונית מאודבנו ב - ההגע

 .שחלק מהגסטהאוסים מארגנים ואפשר גם לעשות טיול סוסים רמפיםטלתפוס 

 מערב לכפר )אחרי הכנסיה( יש אגם קטן -האזור שמסביב לכפר יפהפה וכיף סתם לשוטט בו. מצפון

 ולי יום יותר רציניים, לנו היה חם מדי.ויפה. יכול להיות שאפשר לעשות גם טי

 והשציינתי קודם,  אואזיס הוסטליש כמה מקומות שממש נחמד לשבת בהם, כמו ה-Urban Terrace 

 .האוכל נראה טעיםוג עם אחלה נוף, גשיש להם 
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 של שוטה בסירנארימהמרפסת 

 

 

 
 ודבנואר דוויט גרג'ה, של מנזמההר 
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5. 

Tbilisi (ְטביליסי) 

 

 כמה מילים: 

. בעיני יש הרבה מה לעשות שם ואם יש מספיק זמן, אפשר בכיף , עם אווירה מגניבה מאוד עיר ממש יפה וכיפית

 להעביר שם כמה ימים טובים. 

 

 איך הגענו?

 מרשרוטקה או רכבת לטביליסי.יש  , פחות או יותר,מכל מקום בגאורגיהבגדול 

 

 :לינה

, עם אווירה יותר צעירה ועצמאיתאנחנו רצינו לשנות קצת אווירה מהגסטהאוסים המשפחתיים וללכת להוסטל 

 כ. "בדר גם שילמנו יותרבהתאם לכך 

 Like hostel Tbilisi-  הוסטל קטן וחמוד. פתחו אותו זוג מבלרוס, אנשים ממש נחמדים, ויש בו אווירה

לארי ללילה לחדר פרטי עם מרפסת,  64ביתית ונעימה. מיקום מעולה בין כיכר החירות לרוסטוולי. 

 שווה לברר אם עברו מקום. קראתי שהמקום נסגר  0109באוגוסט * .שירותים משותפים

 Diwan hostel- פנק. מש מסטל, צוות נחמד, עיצוב יפה ומאוד נוח ומאובזר. החדר שלנו היה מאחלה הו

 71ף מתגמל! ממוקם לא רחוק מכיכר החירות, במעלה ההר אז אמנם יש טיפוס קצת מפרך אבל הנו

 עומס.עליהםחדרים בקומה אז אין  0-5שירותים משותפים אבל יש רק  .לארי ללילה לחדר ענק

 Green stairs guest house- לא רחוק בצד השני של הנהר  טהאוס פשוט וחמוד מאוד. מיקום טובגס ,

ם עאזור יותר מקומי,  – (הוסטל מומלץ מאוד בפני עצמו למי שמוכן להשקיע עוד כסף) מהפבריקה

 סכנים.חל מתאים  לארי ללילה לחדר קטן עם שירותים משותפים. 51. הרבה צעירים והיפסטריאדה

  דירתairbnb  בשםMake it funky- מיקום מדהיםבעיצוב מגניב וברמה ממש גבוהה!  דירת סטודיו, 

 והתמורה גבוהה. דולר ללילה 54. מאוד מאוד נהננו שםשקט.  ברחוב אבל כיכר החירותמדקה 

 

 :אוכל

 לרשימה ארוכה.יכונו ה רצינו לנצל את זה שיש עוד סוגי אוכל, לכן לא אכלנו הרבה במסעדות גאורגיות.

 Salobie Bia- מסעדת שף אוכל גאורגי עם טוויסט מודרני  - המסעדה הכי טובה שאכלנו בה בגאורגיה .

סורבה שזיפים ברוטב שוקולד נעימה ומחירים סבירים ביותר. לא לפספס את הקטנה עם אווירה ממש 

 יכר החירות.כזור לבן. וואווו! בא

 Keto and Kote- פה הסגנון ם ג רומנטית ומאוד טעימה ליד המטרו של רוסטוולי. ,מסעדה מפונפנת

וחדת שלהם. צריך יחסית יקר אבל רמה גבוהה. ממליצה במיוחד על מנת הבשר המי גאורגי מודרני. הוא

 יש נוף יפה ואווירה יותר כיפית מאשר בפנים. - , ואני ממליצה לבקש שולחן במרפסתלהזמין מקום

 Vino Underground- אווירה שקטה ונעימה.של יינות טבעיים ובכלל  אחלה בר יין. מבחר מרשים . 

 Black Dog Bar- ואצבעות גבינה  לה המבורגר, בוריטובירות טובות מהחבית מהמבשלה שלהם. יש אח

 . לא יקר ואווירה רגועה.ממכרות

 Machakhela-  אוכל ממש טעים ולא יקר.05/7רשת של מסעדות גאורגיות, פתוח . 

 Cafe Dumonde-  של בחור ארמני שקולה את הקפה בעצמו. יש לו רק קפהומדליק מקום פצפון 

 קפה מעולה. –חם/קר, אין מבחר, ממליצה על החם 

 Moulin Electrique- .בית קפה של היפסטרים, ברחבה שמאחורי הוסטל פבריקה 
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 Khushi Indian restaurant-  כבת המרכזית אם מתגלגלים לאזור תחנת הר(ה-Station Square) יש ,

 המחירים סבירים.וממש טעימה  הזו, הודיתהמסעדה את הבאזור 

 Hummusbar- בא בטוב  לארי למנת חומוס לא גדולה(. 06בל יקר )א אוד טעים,אוכל ישראלי, חומוס מ

 למטיילים לטווח ארוך שמתגעגעים לאוכל ישראלי. 

 New Asia- קצת יקר. .ו בסין, עם אוכל סיני אמיתי כממסעדה סינית ממש טעימה 

 Pin Pon Cafe- .בית קפה חמוד 

 

 מה יש לעשות?

 Tbilisi Hack free tours –  סיורים חינמיים )כלומר לא באמת, אבל פתוחים לקהל הרחב ונותנים

-הבחלק ההיסטורי של העיר ו Gran Tour-ה –טיפ בסוף( ממש טובים. היינו בשניים שלהם 

Alternative Tour  .ואני לא כזה אדם ) שניהם היו ממש מוצלחים ומענייניםבצד השמאלי של הנהר

 ללמוד עליה., ובעיני זו דרך מעולה לראות את העיר ו(של סיורים

 יש רחוב עם כמה מרחצאות. אנחנו הלכנו ל -מרחצאות הגופרית-Chreli Abano  שהוא חדש

)קרצוף + מסאג' עם  scrub massageלארי לשעה,  51-יחסית. יש להם חדרים פרטיים החל מ

 לארי לאדם, עושים אותו כחלק מהשעה. ממש ממש כיף!!  01קצף( עולה 

 Funicular- יפה על העיר. מומלץ  דם לכיוון( לפארק גדול עם תצפיתלארי לא 5) עולים במין רכבת

מזהירה ללכת בשקיעה ואז בבית קפה שם יש אחלה חצ'אפורי אג'ריאן )עם הביצה( ודונאט מטוגן. 

 .םבמתחמאוד מתויר ש

 Navtlugi Bazar-  שוק הזוי ומגניב ליד תחנת המטרוSamgori ל טרי, רטבים גאורגיים אוכ. יש שם

 ענתיקות ושטויות לבית. אין תיירים.  בגדים,טעימים, 

 יש גם שווקים יותר מוכרים ומתוירים - Lilo, dry bridge .ועוד. לא היינו בהם 

 המבצר, הפסל של המלכה תמר )"האמא של גאורגיה"(. -שלא היינו בהן  על העיר פותסנו תצפיות 

 זיאונים לחובבי הז'אנר. יש מלא מו 

 

 
 נאבטלוגי וקש
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6. 

Kazbegi ָקְזֶבִגי() 

 

 כמה מילים:

וכל יקר ולא הכי טעים. א, ועם אווירת עסקנות רציניתפוצצת תיירים מעיירה די מגעילה בעיני, היא קזבגי עצמה 

בין  !את זה!שמסביב שווה המרהיב הטבע  -בעיקר בגסטהאוסים שישנו בהם היה ממש כיף ונעים, ו זאת,עם 

 .החיסרון הוא שלכל דבר צריך לקחת מונית והם גובים מחירים די גבוהים המקומות היפים בגאורגיה )לדעתי(.

 

 איך הגענו?

  הדרך מטביליסי לקזבגי נקראת "הדרך הצבאית" ויש עליה כמה וכמה תחנות מעניינות ויפות. אנחנו

שילמנו וזה בעצם עוד יום טיול.  ככה עשינו הרבה עצירות בדרךנו מטביליסי במונית עם עוד זוג, הגע

יש אווירה אבל  התחנות מאוד יפותמאמינה שאפשר למצוא גם קצת יותר בזול. , לארי לארבעתנו 011

, יש שם Pasanauri-ממליצה לעצור לצהריים בכזו.  מסחרית עם כמויות רכבים שגם עוצרים בכל תחנה

 עם חינקאלי מעולה! Gardenנקודה טובה לטבילה בנהר, ואחלה מסעדה בשם 

 שעות נסיעה. יש גם  5בערך , לארי לאדם 01 ילמנוש .שירה )ככה חזרנו(אפשר גם לנסוע במרשרוטקה י

לארי לאדם )אני לא  01-04מיני ואנים )מוניות משותפות( שאמורים לעצור בכמה תחנות בדרך, עולה 

 מה זמן עוצרים ואיפה בדיוק(.יודעת לכ

 

 לינה:

 Soso Burduli’s guest house-  .לארי ללילה. 51משפחה חמודה, מקום ממש נקי והחדר היה נעים 

 Blue guest house-  ,ויש נוף  שם יתרון כי שקט זה בעינישממוקם קצת יותר רחוק מהכביש הראשי

ממליצה  -לשלושה עם נוף להרים מהמם מהמרפסת. גם זו משפחה חמודה והחדר היה אדיר )חדר 

לארי ללילה )יש גם חדרים יותר זולים שלא היו פנויים, בדיעבד יצא טוב כי החדר שלנו היה הכי  41עליו(. 

 לארי לאדם.  01-(. ארוחת בוקר ענקית וטעימה ב שווה

 

 אוכל:

 המקומות הטובים יחסית :(מצאנו את יש מלא מסעדות תיירים מגעילות, נראה לי ש

 Beba Bar-  לא משהו יוצא דופן לקזבגי.מסעדה משפחתית קטנה חמודה. אוכל טעים, טיפה יקר אבל 

 Good Food-  בל יחסית זול ויש שם , אא יותר מנחמד ליחסית. האוכל ” זרוקה“, מין חצר כיפי מקום

 נעימה.ו אווירה טובה

 

 מה יש לעשות?

 Trinity Church-  כנסייה יפה עם נוף מהמם על הכפרים ועל הר הקזבג. אפשר לעלות ברכב או ברגל

 )כשעתיים טיפוס(, או לעשות כיוון אחד ברכב והשני ברגל. 

 Truso Valley- ( עמק מדהים!!! אפשר להגיע עם רכב עד נקודות שונות, החל מהכפר קוביKobi )

י הכביש שנוסע חראאנחנו ירדנו בתחילת העמק )שקרוב לכביש הראשי ועד סוף העמק פחות או יותר. 

( וטיילנו ברגל כמעט עד הסוף שלו )שזה בעצם קרוב לגבול עם רוסיה ואי אפשר להמשיך לאורך הערוץ

הייתי מקדישה לעמק דיעבד באנשים והנהג חיכה לנו שם שלוש שעות.  5-לארי ל 81יותר(. שילמנו 

. וכיפית כי הכל כל כך יפה ממש קלההוא יפהפה ואפשר להסתובב בו גם יום שלם, ההליכה יותר זמן. 

 אוכל ומים כי אין שם איפה לקנות.מספיק  אתכם להביאחשוב 
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 Sno Valley- מומלץ להתחיל את הטיול בכפר גמטרוסו עוד עמק יפהפה ושונה לחלוטין .’( וטהJuta .)

יש זמן ם א ההליכה לאגם במגמת עלייה אבל לא קשה מדי. כל כיוון,ל מ ”ק 5-כ -אנחנו הלכנו עד לאגם 

בל א. האגם קפואאא (עשינו זאת אלאנחנו ) , שאמור להיות ממנו נוף מאוד יפהאפשר להמשיך גם לפס 

 4אנשים והנהג חיכה לנו שם  6-לארי ל 91!! זו חוויה אדירה. שילמנו אני ממש ממש ממליצה לטבול

אני ממליצה להקדיש לזה יותר זמן כדי  ,שעות. זה אמנם מספיק זמן בשביל לצעוד בנחת, אבל שוב

 מומלץ. , או להמשיך לטפס יותרם או באחת מנקודות התצפית שבדרך שאפשר יהיה להתפנן בכיף באג

. אפשר גם לישון בג'וטה או באחד מהמקומות שנמצאים יותר 5th Season-ר לקפה/בירה בלעצו

 מיקום הרבה יותר שווה בעיני אבל הם די יקרים(. -Zeta camp, 5th seasonבמעלה ההר )

  :עוד דברים שאנחנו לא עשינו אבל נשמעים אדירים 

 .(מאתגר מאודהמם אך יה )הבנו שזה מטיפוס לקרחון מהכנסי -

 .שיש ממנו תצפית יפה Tsdoבשם כפר יותר מרוחק ומבודד  -

- Akhlo gorge - מור להיות יפה והרבה פחות מתוירלא רחוק מעמק סנו, א. 

עובר באגם שהיינו בו ובפס, ממשיך לאגמים אלפיניים ומגיע  -(Roshkaטרק מג'וטה לרושקה ) -

. פגשנו אנשים שעשו את זה ביום אחד אבל לדעתי הם בכושר ממש ממש עד לכפר רושקה

 יותר ריאלי לעשות את זה ביומיים )ואז צריך להתארגן על אוהלים, שק"שים, אוכל וכו'(.ו טוב

 

 
 טרוסומק ע
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7. 

Mestia (ֶמְסְטָיה) 

 

 כמה מילים:

התמזל מזה, חוץ  ואת האווירה הרגועה והנעימה שלה. למרות שהיא מאוד תיירותית, דווקא חיבבתי את מסטיה

 רים וריקודים מקומיים שהיה מגניבשל סוונטי עם מלא הופעות של שי ורלפסטיבל פולק יה שםדיוק הבמזלנו ו

 .09.7-ב זה התקיים 0108-ב אבל ,לא יודעת אם זה משהו שקורה כל שנה .מאוד

 

 איך הגענו?

פתחו את יחייבים לחזור לטביליסי ולנסוע משם. אולי יום אחד  למרות שזה חתיכת עיקוף, בין קזבגי לסוונטי

 -בבוקר, יש גם רכבת לילה(  8-רכבת יום לזוגדידי )יוצאת באז מטביליסי:  תשתיות הכבישים וזה יהיה אחרת.

-שעות נסיעה. הזמנו באינטרנט יום מראש. מתחנת הרכבת של זוגדידי יוצאים מיני 6-לארי לאדם, כ 06בערך 

 כי הנהג שלנו עצר בכלמיני מקומות(. , אוליזמן יותרשעות נסיעה )לנו לקח  5-5לאדם,  לארי 01 - ואנים למסטיה

 

 לינה:

Guest House For You-  מקום קטן וחמוד, נקי ונוח. נמצא בקצה של מסטיה )לכיוון זוגדידי( שזה נחמד מצד

אין שם יותר מדי אווירת מטיילים,  אחד כי יותר שקט, מצד שני טיפה יותר רחוק מהמרכז )כעשר דקות הליכה(.

לארי לחדר זוגי עם שירותים משותפים )רק   51מתאים למי שרוצה לשלם מעט יחסית ולישון באחלה חדר. 

 לשלושה חדרים, לא נורא(.

 

 אוכל:

 Ushba Restaurant - .טעים, יחסית זול, יש מרפסת נחמדה לשבת בה 

 Laila - אוכל ממש טעים )ממליצה על ת אבל ההיא תיירותי. כיכר המרכזיתמסעדה מפורסמת ב

 מנה מקומית של מאפה ממולא בשר( ולא יקר. אמורות להיות שם גם הופעות בערבים. -הקובדארי 

 

 מה יש לעשות?

 )חוץ מהטרק לאושגולי כמובן(

 Chalaadi Glacier-  הליכה קלילה לקרחון. מסלול חמוד של כשעה לכל כיוון. לקחנו מונית עד לתחילת

אבל עד לגשר זו  ,ממסטיה את כל הדרך ו טרמפ. אפשר גם ללכתפסנתלארי( ובדרך חזרה  01)המסלול 

, אולי עכשיו זו פשוט 0108ת היה ביולי כך לפחו) סתם הליכה מבאסת על דרך עפר עם עבודות בנייה

 .(דרך סלולה שזה גם לא נשמע מלהיב

 מסלול שאמור להיות מפרך אך יפהפה. בסוף לא עשינו אותו כי חזרנו עייפים מהטרק  -הצלב והאגמים

 רגל לאגמים, ואז העלייה פחות נוראית.לאושגולי. אפשר גם לקחת רכב לצלב ומשם לעלות ב
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8. 

Trek Mestia > Ushguli (הטרק ממסטיה לאֹושגּולי) 

 

 כמה מילים:

שזה יהיה מספק אך לא קורע.  כדי טרק ממש כיפי ויפה, עם נופים מהממים וכפרים קסומים. קשה בול במידה

 ממליצה בחום אם יש מספיק זמן.

 

 טיפים כלליים:

 בצורה מדויקת וזה היה מאוד נוח. באפליקציהוהיה מעולה. כל השבילים מסומנים  ניווטנו עם מפס.מי 

 אותנו שצריך לסגור מקומות לינה מראש כשמטיילים בשיא העונה אבל לא עשינו את זה )חוץ  הירוזה

 יו מספיק גסטהאוסים בכפרים.המאשר בזבשי( ולא הייתה שום בעיה, 

 לה )ובמיוחד לפני שמתחילים לצעוד( אז ביקשנו בבוקר משהו אני לא אוהבת לאכול ארוחת בוקר גדו

 -לאנץ' בוקס )לרוב מדובר בחצ'אפורי, גבינה, ביצה קשה, ירקות ן )לחם, ריבה וכו'( ושיארזו לנו קט

 אחלה ארוחת צהריים לטרק(. 

 ימורים ממליצה להצטייד במסטיה בנשנושים )צימוקים, אגוזים וכו'( ו/או בתוספות נחמדות לפיקניק )ש

 שונים( כי בכפרים אין שום דבר לקנות.

 

 :Zhabeshiמסטיה לזבשי  - 1יום 

אותה אנחנו  -יה דרך ההריםיאחת קצרה יותר שהולכת על הכביש הראשי, והשנ -יש שתי אפשרויות ליום הזה 

 ק"מ, הליכה די קלה.  06-07עשינו. ההליכה ממש יפה ועוברת בכפרים מקסימים. 

ממליצה בחום! מיקום מהמם בקצה הכפר, ללי מתוקה, אוכל מעולה  - Lali's guest house-בזבשי ישנו ב

אפשר להזמין מראש  .לארי לאדם ללינה, ארוחת ערב, ארוחת בוקר קלה ולאנץ' בוקס 41שילמנו והחדר שווה. 

 בבוקינג ואני ממליצה לעשות זאת כי יש לה רק שלושה חדרים.

 

 :Adishiזבשי לאדישי  - 2יום 

יש קיוסק קטן  , כשבאמצעקשוחה, אחריה הליכה יפה על הרכס  מתחיל בעלייה דיק"מ(.  00-צר יחסית )כיום ק

אחריה ירידה מתונה לכפר המבודד . מקום להפסקת צהריים או סתם מנוחהאחלה  -עם שתייה קרה ונשנושים

 אדישי.

טעים. תנאים טיפה פחות טובים )חדר . המשפחה מתוקה והאוכל היה Gunter's guest house-ישנו בבאדישי 

אבל אולי ) לארי לאדם ללינה + אוכל 44 -יקר עם שמונה מיטות וכו'( אבל מצד שני יש חצר ממש כיפית. קצת

 .(במקומות נוספים אלו המחירים באדישי, לא בדקנו

 

 :Iprariאדישי לאיפררי  - 3יום 

 . ק"מ, כולל חציית נהר וכולל טיפוס לפס 07-כ. ם הכי יפה בעיני, וגם הכי מאתגרהיו

 בעיקרון אם מגיעים מוקדם אפשר  .שעתיים הליכה מאדישי-ת כשעה וחצינקודת חציית הנהר נמצא

 01יש שם אנשים עם סוסים שלוקחים לחצות ברגל ואחר כך כבר צריך להיעזר בסוסים כי המים עולים )

שהיה מאוד מאוד ר בבוקר וכבר היה זרם מאוד חזק (. אנחנו הגענו לשם לפני עשלחצייה לארי לאדם

 עם התיקים ובלי מקלות הליכה, אז כנראה שזה גם תלוי בעונה.  מאתגר

  מאוד אחרי החצייה מתחיל טיפוס ארוך אך מדהיםםםםם לפס, יש נוף מהמם לכל אורך הטיפוס אז אני

 נהניתי ממנו. 
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ולעלות עוד כעשר דקות עד לנקודת תצפית מדהימה כשמגיעים לפס מומלץ להשאיר את התיקים שם  ●

מעלות של האזור. במפס.מי יש מסלול שמגיע לנקודת התצפית הזו מכיוון אחר  561-לקרחונים ובכלל ל

 של הרכס, ראינו את נקודת הפיצול אליו אבל היה נראה לא מבטיח אז לא הלכנו.

ע מלא פריחה אז זה כיף. לאורך הירידה אחרי הפס יש ירידה די תלולה, אבל שוב, ההליכה בעמק משג ●

 . משם הולכים בעמק עד לכפרים הבאים.ישר מההר  יש נקודות שאפשר למלא בהן מים נקיים

אנחנו המשכנו עוד כחצי שעה עד  ויש בו כמה גסטהאוסים. רי שהוא הראשון מבין הכפריםבאיפר אפשר לישון 

 קום נחמד.מאוכל. לארי לאדם ללינה +  54. שילמנו Kala בשם וישנו שם בגסטהאוס Lalkhoriלכפר 

 

 איפררי לאושגולי: - 4יום 

 כיף עיניבתלוי במסלול( ובהחלט הכי פחות מרשים אז יש אנשים שמדלגים עליו, אבל  -ק"מ  9/00-יום קצר )כ

על הכביש הראשי, שהולך לאורך הנהר והוא די  -להגיע עד אושגולי ברגל. אפשר ללכת במסלול הקצר  ומספק

היו( אז יש גם מלא אבק וזה לא כיף. אופציה שניה היא לעלות להר וללכת יותר יפה, אבל אם יש הרבה רכבים )ו

נחמד לחובבי הז'אנר )אני פחות(, ואחר כך יורדים להליכה קצרה על הכביש  - בגובה. הרבה מההליכה היא ביער

 הראשי עד שמגיעים לקבוצת הכפרים של אושגולי, ושם ההליכה כבר ממש יפה. 

 

 אושגולי:

. משפחה מתוקה והבית ממש נעים ומפנק. ממליצה! בגדול אמור Guesthouse Angelina-שנו בבאושגולי י

)וכולם היו קצת  זור והיה להם עומס ובלגןשאנחנו היינו היה איזה פסטיבל באלהיות שם גם אוכל טעים אבל כ

 וקר.לארי לחדר פרטי + ארוחת ב 44אז הם לא יכלו להכין לנו ארוחת ערב. שילמנו  שיכורים(

 כמה המלצות לאושגולי:

 ממליצה לישון שם ולא לחזור ישר למסטיה! הכפר אמנם מתויר אבל הוא מקסים ושקט. -קודם כל  ●

 , מסעדה טעימה וזולה.Cafe Koshki-אפשר לאכול ב -למקרה שלא אוכלים בגסטהאוס  ●

 לארי לאדם. כשאנחנו היינו זה היה סרט גאורגי 01, 00:11-מקרינים סרט כל ערב ב Cafe Enguri-ב ●

 החוויה מגניבה. אגב, לא ממליצה לאכול בקפה הזה! יקר ולא טעים. רהקמבכל ו סוונטי,על  ממש מעניין

 ועוד. אני רציתי Latpari lake-לקרחון שחארה, ל -מאושגולי אפשר לעשות טיולי יום/יומיים שונים ●

(. Enguriמזרח לכפר )זה שהולך ממזרח לנהר -לעשות טיולון קטן אז סתם טיפסתי על הרכס שמצפון

עד  ,טיפסתי די בקטנה ויש נוף ממש יפה לכפרים, לקרחון, לנהר וכו'. אני מאמינה שאם מטפסים עוד

 אז אפשר לראות נוף גם לצד השני. ,לראש הרכס

אנשים, כשעתיים וחצי נסיעה. אפשר אולי למצוא גם  5-לארי ל 011 - מאושגולי חזרנו למסטיה במונית ●

 .לארי לאדם 51לארי לאדם אם מתארגנים הרבה אנשים לרכב גדול. רוב הנהגים שם רצו  01-ב
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 אושוגליאתי פ

 

 

 
 של הטרק מהפס ביום השלישיתצפית ה
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9. 

Kutaisi (סיקותאי) 

 

 כמה מילים:

לא יודעת עד כמה העיר ני אאז לא ראינו הרבה.  ,בדרך ממסטיה לראצ'ה אחד, ללילה קותאיסיב עצרנו

 אטרקציות מסביב. למיניכש וי החלק הישן שלה מאוד יפה אטרקטיבית, אבל

 

 איך הגענו?

מזוגדידי אולי יש עוד(, ואז מרשרוטקה  -בצהריים  00-או ב בבוקר 8-מסטיה לזוגדידי )יוצאת במרשרוטקה מ

 בבוקר. 8-ב קותאיסיישירה ממסטיה ל מרשרוטקה גם אמורה להיותלארי לאדם(.  7) קותאיסיל

 

 לינה:

Downtown guest house-  לארי ללילה בלי אוכל. יש רק חדר  51מרכזי אך שקט. משפחה מקסימה, מיקום

 לנו זה התאים בשביל להעביר לילה אחד. אחד אז אם רוצים להכיר עוד מטיילים זה לא המקום.

 

 אוכל:

 Baraqa-  טעים! יש להם  איזו מנת עוף שהמלצר המליץ עליה ואמר שהיא מיוחדת אוכל מקומי ממש

 למסעדה שלהם. אני לא זוכרת את השם אבל היא באמת מעולה.

 Palaty- .מסעדה עם אווירה ועיצוב מגניבים. האוכל היה נחמד, קצת יותר יקר 
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10. 

Racha )ָראָצ'ה( 

 

 כמה מילים:

המחוז ממש יפה . בעיקרון אפשר להגיע בטרק קשוח מאושגולי, אנחנו לא ניסינו ;( מזרח לסוונטי -מחוז מדרום

 .וירוק, והרבה מהגאורגים שדיברנו איתם אמרו לנו שזה אחד האזורים האהובים עליהם בגאורגיה

יה כי מזג האוויר ה ,דרום המחוזו (Ambrolauriאזור אמברולאורי )לומר ראצ'ה התחתונה, כלצערנו ראינו רק את 

מתויר, שזה יתרון מצד  הוא גם הרבה הרבה פחותו, מאוד ירוק ויפה אזורה -סך הכל ממש נהננו ב בעייתי, אבל 

 . ציבורית, נגישות המידע וכו' מבחינת תחבורה יותר קשה להסתדר שםחשוב לקחת בחשבון ש אבל גם ,אחד

בינתיים( ראצ'ה אבל יש מלא פוטנציאל לגלות מקומות יפים ולהכיר מקומיים כי ) באופן כללי אין הרבה מידע על

אני ממליצה  עיקרוןב .הוזמנו על ידי כמה אנשים שונים לבתים שלהם למשל אנחנו. זוראין הרבה תיירים זרים בא

 לגלות פינות לא מוכרות.הרבה יותר גמישות, מקל על החיים, וככה אפשר זה מאפשר  -לטייל שם עם רכב 

 הוא שהגאורגים נוהגים כמו משוגעים ואני באופן אישי הייתי מפחדת לנהוג שם. החיסרון

 

 איך הגענו?

  לארי לאדם,  01. 06:11-)ליד מקדונלדס( ב קותאיסימרשרוטקה מהתחנה המרכזית של  -לאמברולאורי

 בבוקר, לא בטוחה מאיפה היא יוצאת. 9-כשעתיים נסיעה. יש גם מרשרוטקה ב

  ממליצה לברר מתי יש מרשרוטקה. אנחנו ניסינו לתפוס טרמפ ללא הצלחה ובסוף  - קותאיסילחזור לכדי

-שאין מה לעשות בה אבל יש שם שוק חמוד ואחלה חצ'אפורי. ב Tkibuliלקחנו מרשרוטקה לעיירה 

 שעה וחצי נסיעה(.-יש מרשרוטקה משם לקותאיסי )כשעה 04:11

 

 לינה:

Chateau Dio-  נמצא בכפרDzirageuli די דלה, יחסית לארי ללילה כולל ארוחת בוקר ) 61. שצמוד לאמברולאורי

 לארוחות בוקר הגאורגיות(. מתלבטת אם אני ממליצה עליו כי היו יתרונות משמעותיים וחסרונות משמעותיים.

ם יפה ושקט. אחלה מקום להעביר ימי ממשממש קצת בהרים, בין כרמים, ממוקם הגסטהאוס  - היתרונות

היה קצת קשה לשם אם מטיילים בלי רכב, ו קצת מסובך/רחוק להגיע – החסרונות. ספר על הערסל עם רגועים

הרגשנו שלא ממש ניסו להבין אותנו. האוכל היה מאוד  הם לא ידעו אנגלית ובעיקר -לתקשר עם המשפחה 

 פינקו. ממש  לארי לאדם(, חוץ מאשר כשאכלנו עם עוד אנשים ואז 01טעים אבל קצת יקר יחסית לתמורה )

 51-51 במשך לארי, אפשר גם ללכת ברגל דרך הכפר 8-מונית למרכז אמברולאורי עולה כ -אם מטיילים בלי רכב

 שם.שוט פכ "לנסות לתפוס טרמפ אבל זה לא כפשר א דקות.

 אם לא רוצים להסתבך ;( ,גסטהאוסים באמברולאורי עצמה כמהיש גם כמובן ש ●

 

 אמברולאורי:

 (מעט מאוד)שם כמה מקומות לאכול יש . עיירה קטנה ולא ממש מעניינת - Cafe Mariami  היה נחמד ,

יש גם מרכז מידע לתיירים, היו מאוד נחמדים ועזרו לנו במה  .רק מאפים מכלמיני סוגיםאבל יש שם 

 שהיינו צריכים.

 מפעל ( של היין המפורסם של האיזורKhvanchkara-  אפשר לעשות שם סיור כולל .)יין אדום חצי יבש

 -ם איתה מראש להם מדריכה דוברת אנגלית אבל צריך לתאיש . לארי לאדם 01-טעימות ונשנושים ב

 .אז אני לא יודעת להגיד אם שווה. לא עשינו את הסיור יש את מספר הטלפוןבמרכז מידע 

  שחוצה את אמברולאורי אמורות להיות נקודות לאורך הנהר  -עוד מקום שלא היינו בו אבל המליצו לנו

 עם בריכות שאפשר לשחות בהן, בתי קפה וכו'. אם תשאלו מקומיים הם בטוח ידעו להסביר.
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 :Shaori reservoirאגם שאורי 

כי כל העצים שסביבו בצבעי שלכת,  ק"מ דרומה מאמברולאורי. הבנו שהוא הכי יפה בסתיו 04-אגם מקסים כ

, אבל אמרו לנו שליד המגדל פיים לשחייהמים היו מאוד בוציים ולא הכי כיהיה ירוק ויפה. הגם בקיץ הוא אבל 

 . הגענו לשם וחזרנו בטרמפים.ם מים יותר נקייםעשבחלק הצפוני של האגם יש נקודה 

לתפוס טרמפים בראצ'ה! רוב האנשים לא ממש וב להדגיש שלא קל שחשוב ציינתי את זה אבל כבר  ●

אני ממליצה על האופציה הזו רים, מדריכי טיולים וכו'. הבינו מה אנחנו רוצים ובסוף אלו שעצרו היו צעי

 רק אם יש זמן וסבלנות.

 

 :Lailashiלאילאשי 

יש  הגענו במונית ממרכז אמברולאורי )שחלקנו עם עוד זוג(. לאמברולאורי.ערבית מכשעה נסיעה כפר בהרים, 

כפר עתיק וקטן ובכל זאת חיו בו עמים שונים ביחד, אז יש שם גם בית כנסת, גם הריסות  הז - לו סיפור מעניין

של כנסיה ארמנית ועוד ועוד. האטרקציה המרכזית שם היא בריכה )קפואה!( שצופה לנוף. מקום מגניב מאוד, 

מפוצץ. הבנו שבמזג אוויר טוב עלול להיות אנחנו היינו שם ביום קצת גשום וקר אז לא היו עוד אנשים אבל 

 לצערנו בגלל הגשם לא ממש הסתובבנו בכפר, אבל הוא נראה מקסים ושווה סיבוב.

 

 מקומות נוספים שלא ביקרנו בהם אבל אמורים להיות שווים )רובם בחלק הצפוני והגבוה יותר של המחוז(:

 ניקורצמינדה Nikortsminda- .כנסייה/מנזר מפורסמים לא רחוק דרומה מאמברולאורי 

 זור אגם שאורי שנקראת נקודת תצפית באNine crosses אני לא זוכרת את השם הגאורגי. אין לי הרבה ,

 מידע על זה אבל המקומיים בטוח מכירים.

 Utsera-  רגיה(.)כיאה לגאומעיינות חמים, לא הבנו אם זה לרחצה או רק שתייה של מים מינרלים 

 Oni-  העיירה המרכזית של צפון המחוז. להבנתנו לא מאוד מעניינת אבל יכולה להיות בסיס טוב לטיולים

 )יש הרבה גסטהאוסים( ויש שם בית כנסת שאמור להיות מרשים.

 Shovi/Glola-  פופולריים בקרב תיירים שאמור להיות אזור מאוד יפה. בשובי יש כמה מלונות יוקרתיים

אפשר לעשות משם טרק של  גסטהאוס אחד, אבל לא יודעת יותר מדי פרטים. יש לפחות. בגלולה רוסים

 (.Udziro lake) אגם אודזירוליומיים 

 Ghebi-  כפר מבודד שאמור להיות מאוד מאוד יפה. יש לידו כפרים נוספים- Chiora, Gona  שגם

, רכיבה על סוסים וכו'. הנוף נראה מהמם. יש אמורים להיות שווים ביקור. אפשר לעשות טיולי יום באיזור 

 , לא יודעת לגבי הכפרים האחרים.Ghebi-כמה גסטהאוסים ב
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11. 

Martvili )ָמְרְטוויִלי( 

 

 כמה מילים:

ממש במקרה, אחרי שמזג האוויר בראצ'ה היה מבאס ואנשים שפגשנו סיפרו לנו שהם  מרטוויליהגענו ל 

 , הרבה יותר שטוח מהמקומות האחרים שהיינו בהם, וישזור מקסיםהתגלגלו למרטווילי ומאוד נהנו שם. זה א

 נהרות שאפשר לרחוץ בהם, קניונים, מפלים וכו'. אווירה רגועה וקיצית.שם מלא 

 

 איך הגענו?

 לעיירה מרטווילי כל שעה. בערך שעה נסיעה.  קותאיסימרשרוטקה מהתחנה המרכזית ב

 

 לינה:

 Villa Kardwell- חיה גם המשפחה וגם יש שבו  עם חצר ענקית, באמת סוג של וילה, או לפחות בית גדול וכיפי

אפשר לרדת מהמרשרוטקה לפני שהיא מגיעה לעיירה ואז  - נמצא בכפר סמוך לעיירה מרטוויליחדרים לאורחים. 

והראו לנו הרבה מקומות שווים מאוד מפנקיםהיו . ה אדירההמשפחו, מ(. מקום מקסים”ק 0-זה מרחק הליכה )כ

ם, אבל שווים(. ארוחת לארי ללילה לחדר פרטי )שירותים משותפי 41זור. אני ממליצה בחום רב! ולא מוכרים בא

 ערב לפי תפריט, האוכל די זול וטעים אבל אין המון מבחר. היין האדום הביתי שלהם מעולה!

 

 מה יש לעשות?

 אפשר לרחוץ בנהר, חמש דקות הליכה מהגסטהאוס. המים שם נקיים וקרים ויש אחלה חוף. -

 לא יקר ומצוין! -Sanapiro ליד הנקודה הזו יש מסעדה ממש טעימה בשם -

- Balda Canyon-  קניון נחמד עם מפלים. אנחנו הלכנו רק קצת, עד המפל הראשון. היה יפה אבל לא

אולי אם  ,הימים, אבל אני לא יודעת איפה זהמטורף. ראיתי תמונות מהקניון עם ברכות עמוקות ומים מד 

 ממשיכים ללכת למפל הרחוק יותר.

- Nokalakevi-  נקודת רחצה בנהר. אם ממשיכים אחרי המבצר אתר ארכיאולוגי עם מבצר עתיק. יש שם

ונוסעים בכביש ההררי צפונה, מצד ימין יש ירידה לדרך עפר שבסופה יש נביעה חמה מטורפת, על גדות 

 הנהר הקר. נקודה מדהימה, כל המקומיים מכירים.

- Martvili canyon-  עם מים בצבע תכלת שאפשר לשוט בו. לא קניון  –המקום הכי מפורסם באזור

שם אחרי שירד הרבה גשם אז אמרו  , וגם כי היינוה מאוד תיירותי ועולה כסף להיכנס הבנו שז כי הלכנו

 לנו שהמים מאוד בוציים ואז זה לא מאוד יפה.

 עוד מקומות שאמורים להיות מאוד יפים אבל לא היינו בהם )המארח לקח אותנו לכלמיני נקודות אחרות -

)לא שוחים, הליכה על גשרים תלויים   )- Okatse Canyonפה הן שלצערי אני לא יודעת להסביר אי

 (.)פארק עם יקבים Dadiani park )אחרי קניון אוחצה(, Kinchkha waterfallעם נוף יפה(, 
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12. 

Baia's Winery (Obcha) 

 

 כמה מילים:

הביקור שלנו בגאורגיה! יקב משפחתי, אורגני ומצוין שמנהלת בחורה אדירה בשם באיה. זה נמצא  אחת מפנינות

לארי לאדם ללילה כולל  71לא מתויר.   , באיזור כפרי ויפה וממשקותאיסי , לא רחוק מ(Obcha)אובצ'ה  בכפר

ושונה מסיורי יקבים ארוחת ערב ובוקר מפנקות, טעימות יין וצ'צ'ה )בנדיבות רבה( וסיור ממש מעניין ביקב )

 אחרים שעשינו בגאורגיה(. ממש ממש ממליצה!!

 

 איך הגענו?

מהתחנה המרכזית, כשעה נסיעה.  05:51יוצאת בשעה  -יש מרשרוטקה שמגיעה ממש עד היקב קותאיסימ

בבוקר אבל לנו זה היה מוקדם מדי, אז באיה ואח שלה הקפיצו  8:51-9:11-מהיקב לטביליסי יש שאטל שיוצא ב

, העיירה הקרובה שנמצאת על הכביש הראשי ועליו עוברות הרבה מרשרוטקות Zestafoni-תנו )בתשלום( לאו

 וחצי שעות נסיעה בערך(. 5לארי,  01לטביליסי )

 

 יצירת קשר:

 https://goo.gl/6JZm6hהיקב: הפייסבוק של עמוד 

 22 28 68 599 995+המספר של באיה: 

 

 
 

 

 

 ווהו! נגמר! מקווה שסייע לכם 

 והלוואי שתהנו ממנו לפחות כמו שאני נהניתי.יוחד במינו זה מקום מ אורגיהג

https://goo.gl/6JZm6h

