
ٔقدام دیناصورر ر  طقة احملمیة اتٓ ل م شاهد دا انب مجمع الكهوف امجلی ، كام  لهيا ،ٕاىل   احملافظ 
البة اظر طبیعیة  ىل م ا یطل  حف وممر ز ثیوس مسافة . م روم هف  هاب اىل  ومن مث ا

يس و  40 و ٔنواع یلومرتا من  ٔكرث شعبیة يف املنطقة، وشمل  ات ا دة من الو الكهف هو وا
ريات وخمتلفة من الرواسب اللكسیة، واجلدران ، والشالالت املتحجرة، ة والب ٔهنار اجلوف لك . ا

ٔشاكل الفریدة من  ث احلجم وا هوف ختتلف كثريًا عن بعضها البعض من ح شلك ستة  هف 
ل ا دت  ىل . الصخور املتحجرة الىت و لقارب  ام جبو  ٔیضًا فرصة الق یك  هنا سیكون 

ٔرض  رية حتت ا د الب يس. الرمغ من توا و ه و الواقعة يف مدینة  ٔسرتا  بعد ذ یمت التوقف ل
سلمي  دق و  لف ه  سود و من مث التو تومـي عروس البحر  بعد ذ نواصل السري اىل مدینة 

رج  رة  ز سمتتاع  تويم و  مة ساعتني نبداء اوىل اجلوالت اىل بولیفارد  ة  سرتا الغرف وبعد 
ه لتناول طعام العشاء و  ات وبعد ذ یمت التو ر و و روب ا يل و ن جبدیه و متثال  احلروف 

ملغامرات  ت بعد یوم مل  لمب دق  لف .العودة بعد ذ   

******
طقة ماخون *  اجنكريي يف م ه اىل شالل  ا یمت التو دق وىف متام التاسعة صبا فطار يف الف بعد 

ن الطبیعیه  ٔما ٔسمتتاع  ار ل ٔ امصة ٕاقلمي  تويم  یلو مرتات عن مدینة  يت واليت تبعد بضعة  س
ٔكرب احلدائق النّباتّیة  دة من  تويم النّباتّیة يه وا دیقة  تويم ملشاهدة   لعودة اىل  ومن مث نقوم 

یّيت سابقًا ّحتاد الّسوف دائق  ٔكرب  ّٔهنا اكنت تعترب من  ا، كام  ىل العدید . يف جورج حتتوي احلدیقة 
لهتم، ٕاضافة ٕاىل املناظر امجلی وطبیعهتا املدهشة ومن مث العودة  ىل الّزّوار ر ُسهّل  من املرافق الّيت 

دق  لعشاء ومن بعدها العودة اىل الف ه اىل املطعم  ت لاىل مركز املدینة والتو .ملب  



****** 

تويم   مغادرة مدینة 
يس و بعد الوصول  لعودة اىل مدینة تبل دق و التجهز  لف سلمي الغرف  دق یمت  فطار يف الف بعد 

ت لمب دق  ه اىل الف سوق ورشاء الهدا التذاكریة ومن مث التو ل يس نقوم جبو  .اىل تبل



 ایـــام 8تبلیسي 
HOTEL NAME HOTEL 

Category 
Double - 

Triple 
SINGLE CHD 6 - 12 

BLACK DIAMOND 3*    
TASTE TBILISI 3*    
OLD TBILISI 3*    

Elegant Boutique 4*    
Green Tower 4*    

AMBASADORI 5*    
BILTMORE 5*    

*2 0 6 2

4 4
HOTEL NAME HOTEL 

Category
Double - Triple SINGLE CCHD 6 --  112  

BLACK DIAMOND 
TBILISI

Chevene Sakhli 
BATUMI

3*

BLACK DIAMOND 
TBILISI

Legacy BATUMI

3* T
4* B

Elegant Boutique 
TBILISI

Legacy BATUMI

4*

BLACK DIAMOND 
TBILISI

JRW WELMOND 
BATUMI

3* T
5* B

Green Tower TBILISI
JRW WELMOND 

BATUMI

4*T
5*B

AMBASADORI 
TBILISI

SHERATON BATUMI

5*

*



 یضاف جمیع الرحالت المذكورة باتومي یشمل + في حال اختیار بكج تبلیسي * 
 دینار80مبلغ 

– متسخیتا –تبلیسي : في حال اختیار بكج تبلیسي یشمل الرحالت التالیة فقط *
 دینار60 رحلة تسوق یضاف مبلغ – قوداوري – انانوري –جبال القوقاز 
)الفعالیاتال یشمل الدخولیات و استعمال العرض ( 
التنقالت من المطار للفندق و من الفندق الى المطار * 

بالقطار او الحافالت حسب التوفرالتنقل بین المدن * 
وجبات األفطار * 

 تذاكر الطیران ذھاب و ایاب على متن الناقل الوطني الجورجي*
( GORGIAN AIRWIYS )

جمیع ضرائب المطارات * 
 ھاند7+  كیلو 23وزن + وجبة عشاء على الطائرة * 

األقامة في الفندق * 


