
 

 

 جـورجيـا

ليالي 7/  أيــام 8   

 برنامج الرحالت
 باتومـي كوتايسي + + جبال القوقاز + انانوري + قوداوري + متسخيتا+ تبليسي

 + رحلة تسوق
 الربانمج 

,  الغرف تسلميتوجه اىل الفندق ل ال  الاس تقبال من قبل مندويب الرشكة يف مطار تبلييس ادلويل مث*

يف  السالحفنبداء بتقدمي اوىل اجلوالت الس ياحيه و التوجه اىل حبرية  ساعتني الاسرتاحة ملدة بعد 

مشولها لاكفة املرافق الرتفهييه مجليع و متتاز يف املناظر اخلالبه و حبرية يف تبلييس  اليت تعد رابعتبلييس 

حد ابرز الاماكن الرتفهيية احيث تعد اىل مدينة املاليه متسامندا ومن مث التوجه بعد ذكل الاعامر

 .يف مدينة تبلييس ويه وهجة حمببة للعائةل صغاراً وكباراً 

مرت وتطل عىل العامصة تبلييس 770تقع مدينة املاليه عىل مقة جبل متاتسميندا اذلي يرتفع   . 

اهنا تعترب من اقدم احلدائق الرتفهيية يف تبلييس وجورجيا بشلك عام حيث يعود اترخي افتتاهحا اىل كام 

عام 100أ كرث من   

ناول لت وبعد الاس متتاع ابملناظر الطبيعيه يمت التوجه لزايرة شالالت تبلييس ومن مث التوجه بعد ذكل 

.ومن مث التوجه اىل الفندق للمبيتوجبة العشاء  

 

 

****** 

https://www.urtrips.com/georgia/tourism-in-tbilisi/


 

 

 مدينة متسخيتا + مدينة تبلييس

متسخيتا  اىل العامصة القدمية جلورجيا يمت التوجهصباحا  تاسعةام ال بعد الافطار يف الفندق وىف مت* 

دقيقة عن العامصة تبلييس ملشاهدة  30الىت تبعد حواىل  وتعترب من املدن املمتزية والعريقة يف جورجيا

السوق الشعيب  نتوجه اىل مث من اعىل جبل جفاري الاهنار الثالث جفاري و قفاري و كوراالتقاء 

ومن مث التوجه بعد ذكل لتناول  اظر الطبيعيه وركوب القواربو الاس متتاع يف املنملدينة متسخيتا 

و وأ خد جوةل اس تكشافيه  وةل ثقافية تعريفية للمدينة التارخيية تبلييسمن مث نقوم جبطعام الغداء , و 

جرس  –و يه اثين حبرية يف تبلييس مث التوجه اىل  شارع الشاردن  لزياللمدينه ) مسار اجلوةل حبرية 

مث الصعود بواسطه التلفريك ملشاهدة متثال مذر جورجيا وال س متتاع  –السالم و حديقة السالم 

 ومن مث  بعدها نتوجه اىل احلديقة النباتية الوطنية مث بعدهاملدينة تبلييس من الاعىل  لرائعها ابملناظر

التوجه اىل امحلامات الكربيتيه و زايرة مسجد تبلييس و هوه املسجد الوحيد يف تبلييس ( ومن مث 

 التوجه لتناول العشاء و العوده اىل الفندق للمبيت .

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

****** 
جبال القوقازااننوري + جوداوري +   

 ,دينة اكزبيك عىل احلدود الروس يه بعد الافطار يف الفندق وىف متام التاسعة صباحا يمت التوجه المى* 

التوقف خالل الرحةل يف قرية ااننوري و الاس متتاع ابملناظر اخلالبه يف سد ااننوري ومن مث  يمتحيث 

ادلرجات  –الاس مترار و التوجه اىل منطقة جوداوري و الاس متتاع ابلفعاليات ) ركوب اخليل 

ومن  ء( ومن مث زايرة ابنوراما جوداوري و الاسرتاحه لتناول الغدا تالتحليق ابلبارشوات –الرابعيه 

الوصول اىل مدينة اكزبيك و الصعود بس يارات ادلفع الرابعي اىل اعىل مقم جبال  مث الانطالق و

واخريا العودة لغيوم و الاس متتاع ابملناظر من ارتفاعات حماذية ل  الرويس القوقاز احملاذية للحدود

ممزي ملئي ابملغامرات.ت بعد يوم الىتبلييس والتوجه لتناول العشاء و العوده اىل الفندق للمبي  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

** 
+ ابتويم كواتييس  

و التوجه لزايرة  يف تبلييس يمت تسمل الغرف للفندقباحا ص  لتاسعهيف الفندق وىف متام ابعد الافطار * 

حيث تعد اثين اكرب مدينة يف جورجيا ويف رحلتنا نقف عند كهوف س تابليا مدينة كواتييس 

شامل غرب كواتييس. هنا ميكنك أ ن جتد  كيلومرت 35تكل احملميات الطبيعية عىل بعد وبروموتكويفع 

ىل جانب مجمع الكهوف امجليةل ، كام تشاهد داخل منطقة احملمية  اتأ اثر أ قدام ديناصور احملافظ علهيا ،ا 

متحف وممر زجايج يطل عىل مناظر طبيعية خالبة. ومن مث اذلهاب اىل كهف بروميثيوس مسافة 

الكهف هو واحدة من الوهجات ال كرث شعبية يف املنطقة، ويشمل أ نواع كيلومرتا من كواتييس و  40

ال هنار اجلوفية والبحريات. لك و  واجلدران ، والشالالت املتحجرة، لفة من الرواسب اللكس ية،خمت

كهف يشلك س تة كهوف ختتلف كثرياً عن بعضها البعض من حيث احلجم وال شاكل الفريدة من 

صخور املتحجرة الىت وجدت ابدلاخل. هنا س يكون دليك أ يضًا فرصة القيام جبوةل ابلقارب عىل ال

سرتاحه و بعد ذ الرمغ من تواجد البحرية حتت ال رض . الواقعة يف مدينة كواتييس كل يمت التوقف لل 

لمي سي عروس البحر الاسود و من مث التوجه للفندق و ت ـبعد ذكل نواصل السري اىل مدينة ابتوم

وبعد الاسرتاحة دلمة ساعتني نبداء اوىل اجلوالت اىل بوليفارد ابتويم و الاس متتاع بزايرة برج  الغرف

احلروف الاجبديه و متثال عيل و نينو و ركوب ادلرجات وبعد ذكل يمت التوجه لتناول طعام العشاء و 

للمبيت بعد يوم ملئي ابملغامرات . العودة بعد ذكل للفندق  

 

 



 

 

****** 

بعد الافطار يف الفندق وىف متام التاسعة صباحا يمت التوجه اىل شالل جاجنكريي يف منطقة ماخون * 

قلمي أ جاراي س متتاع ابل ماكن الطبيعيه  سييت واليت تبعد بضعة كيلو مرتات عن مدينة ابتويم عامصة ا  لل 

يه واحدة من أ كرب احلدائق النّباتيّة  ومن مث نقوم ابلعودة اىل ابتويم ملشاهدة  حديقة ابتويم النّباتيّة

يف جورجيا، كام أ هّنا اكنت تعترب من أ كرب حدائق الاحّتاد الّسوفيييّت سابقًا. حتتوي احلديقة عىل العديد 

ىل املناظر امجليةل وطبيعهتا املدهشة ومن مث العودة ضافة ا   من املرافق اليّت تُسهّل عىل الّزّوار رحلهتم، ا 

.لمبيت ل الفندق والتوجه اىل املطعم للعشاء ومن بعدها العودة اىل مركز املدينة  اىل  
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 مغادرة مدينة ابتويم 

و بعد الوصول للفندق و التجهز للعودة اىل مدينة تبلييس  الغرف ميتسل الفندق يمت يف الافطار بعد

الفندق للمبيت. التوجه اىل مث ومن التذاكرية الهدااي ورشاء تسوقلل  قوم جبوةلاىل تبلييس ن  
 

****** 
 

 

 

 

 



 

 

29.7ابتداء من  لك يوم اثنني  

ليايل 7أ ايم  8تبلييس   

HOTEL NAME HOTEL 
Category 

Double – 
Triple 

SINGLE CHD 6 - 12 

BLACK DIAMOND 3* 480 555 430 

TASTE TBILISI 3* 510 610 430 
L PLAZA 4* 580 700 430 

Elegant Boutique 4* 530 755 480 
holiday inn 4* 760 1080 680 

AMBASADORI 4* 710 880 630 

AMBASADORI 5* 880 1360 530 
Radisson Blu 5* 930 1410 580 

*دينار 120سنة  2الى  0دينار / الرضيع من  350تذكرة فقط  6 الى 2األطفال من *  

--------------- 

ايام 4ايام+ باتومي  4تبليسي   

HOTEL NAME HOTEL 

Category 
Double – Triple SINGLE CHD 6 - 12 

BLACK DIAMOND 

TBILISI 

I.A.R  BATUMI 

3* 515 580 430 

BLACK DIAMOND 

TBILISI 

Legacy BATUMI 

3* T 

4* B 
580 630 430 

L PLAZA TBILISI 

Legacy BATUMI 

4* 630 780 530 
AMBASADORI 4* 

TBILSI  

LEGACY BATUMI 

4* 715 830 580 

BLACK DIAMOND 

TBILISI 

SKY TOUR BATUMI 

3* T 

5* B 
610 735 480 

L PLAZA 

SKY TOUR BATUMI 

4*T 

5*B 
700 880 530 

Elegant Boutique 

SHERATON 

4* T 

5* B 
760 915 580 



 

 

AMBASADORI 

TBILISI 

SKY TOUR BATUMI 

5* 880 1245 630 

*دينار 120سنة  2الى  0دينار / الرضيع من  370 تذكرة طيران + تنقالت بين باتومي و تبليسي 6 الى 2األطفال من *  

 

---------------- 

 

 

 

* في حال اختيار بكج 4 تبليسي + 4 باتومي يشمل جميع الرحالت المذكورة  

 يضاف مبلغ 120 دينار

 

*في حال اختيار بكج 8 ايام تبليسي يشمل الرحالت التالية فقط : تبليسي – 

 متسخيتا – جبال القوقاز  – قوداوري – رحلة تسوق يضاف مبلغ 90 دينار

 

  )العرض ال يشمل الدخوليات و استعمال الفعاليات(

 * التنقالت من المطار للفندق و من الفندق الى المطار 

 * التنقل بين المدن بالقطار او الحافالت حسب التوفر

 * وجبات األفطار 

 * تذاكر الطيران ذهاب و اياب على متن الناقل الوطني الجورجي

( GORGIAN AIRWIYS ) 

 * جميع ضرائب المطارات 

 * وجبة عشاء على الطائرة + وزن 23 كيلو + 7 هاند

 * األقامة في الفندق 

 


