הפקת

ענק

בטביליסי
שבגאורגיה
מיום ד' כ"ב בחשון 20.11
עד יום א' כ"ו בחשון 24.11

המלון הוא מלון
קטש KATASH
בלב טביליסי -

גלאט כשר כל השנה

הרכב מנצח
להפקה מושלמת:
הרב אבנר קוואס – יניב בן משיח
יהודה שוקרון – נסים אוחנה

הפקה ונופש חלומי המשלב
טיולים מרתקים ,ארוחות שף
מפנקות בשילוב מאכלים
גאורגיים אותנטיים
והופעות של גדולי היוצרים!!
יום רביעי ,כ"ב חשון 20.11
נפגש בשדה התעופה בן גוריון בטרמינל ,3
במקום מפגש הקבוצות שער  ,32נציג החברה יקבל את פניהם
של הנוסעים .חברת התעופה  may wayמהטובות לגאורגיה.
הפרשי השעות בין ישראל לגאורגיה – שעה אחת יותר מישראל.
יש להתייצב בשדה התעופה בשעה  – 18:30כשעתיים וחצי לפני
הטיסה .שעת הטיסה .21:10
ניתן לשלוח מזוודה לבטן המטוס במשקל עד  25ק"ג ותיק יד עד
 8ק"ג .בטיסה מחלקים שתייה בלבד .האוכל אינו כשר בטיסה.
נגיע לטביליסי באיזור השעה  – 01:35קבלת פנים (טעימה לפני
השינה) והתארגנות בחדרי המלון.

יום חמישי  ,כ"ג חשון 21.11
לאחר תפילה וארוחת בוקר מפנקת (חצ'פורי ועוד) נצא להרי
קווקז (המדהימים) מקזבג נעלה בג'יפים לקווקז הגבוהה ,ככל
שמזג האוויר יאפשר .מהקווקז למצחתה – בה ניתן לצפות במפגש
שלוש הנהרות המדהים ביופיו הטובל בנוף פנורמי מרהיב.
בערב נגיע לטביליסי  ,לארוחת ערב בשרית  +דגים עשירה ,נטעם
חינקלי (מאכל גאורגי אותנטי – בצק מתובל וממולא בבשר)...
בנוסף לשפע המאכלים האהובים שלנו ...
נסיים את היום החווייתי בפולקלור גאורגי בהרכב מלא ,בלווי
ובהנחיית יהודה שוקרון אומן החיקויים והחיוכים מספר  1הנאה
מובטחת!

יום שישי ,כ"ד חשון 22.11
לאחר תפלה וארוחת בוקר נערוך שופינג בשוק "לילו" המפורסם,
לא נדלג על הקניון המקסים הסמוך .למעוניינים סיור מקיף
בטביליסי המדהימה ,רכבל מהנה ,ביקור בציונו של הרב חיים
קופטשאן זצ"ל ,שופינג בקניון טביליסי מול וכולם מגיעים
לחמם גאורגי עם מי הגופרית הבריאים ,מתחמים נפרדים לנשים
ולגברים.

סעודות שבת מלכותיות בשפע גדול בניצוחו של השף
הישראלי יוסי לוי  ,בשילוב מאכלים גאורגיים ,עוגות ,קינוחים
והפתעות ! השבת שלא תשכח לעולם !!!

מוצאי שבת
מלווה מלכה עם אוכל ייחודי למוצ"ש ,הופעה של יניב בן
משיח ונסים אוחנה בהנחיית אומן החיקויים הגדול מכולם
יהודה שוקרון...

יום ראשון ,כ"ו חשון 24.11
בבוקר לאחר תפלה וארוחת בוקר ניסע לעיר המערות
"אופליסציחה" הבנויה בסלע לפני כ 2000שנה ובעלת
היסטוריה מרתקת ביותר.
נגיע לשייט מהנה בטביליסי – תלוי אם מזג האוויר יאפשר,
נתאסף לארוחת צהריים בשרית על האש ...
בשעה  17:00אורזים אתנו את החוויות המדהימות ויוצאים
לשדה התעופה בטביליסי ...
הטיסה בשעה - 19:00

להתראות בהפקות ובנופשים הבאים

אחר הצהריים נקבל "טעימות מבית השף" כמיטב המסורת,
התארגנות בחדרים לשבת המלכה.

שבת קודש חיי שרה ,כ"ה חשון 23.11
תנתן תוכניה נפרדת ללוחות הזמנים של שבת קודש במלון
קבלת שבת ,התרוממות הנפש בתפילות ודרשות מפי הרב
אהוב הקהל הרב אבנר קוואס ,פיוטים שירה ותפלות מהגדול
מכולם יניב בן משיח בליווי מקצועי של נסים אוחנה פייטן/זמר.
יהודה שוקרון ישמח אותנו באומנותו לחקות להנחות ולרומם
את הרוח"...

ייתכנו שינויים במהלך הנופש בהתאם
לאילוצי הזמן ואו המקום בתאום עם המדריך.
כנפי נשרים קל כנשר טורס אינה מתחייבת כי כל
הפעילויות יתקיימו כמתוכנן.
*ביטוח רפואי – כל נוסע דואג באופן עצמאי לביטוח
רפואי ,חברת כנפי נשרים טורס אינה מבטחת
את הנוסעים.
* אין צוות רפואי כלל שמלווה את הנופש והאחריות
הרפואית על כל מקרה רפואי על הנוסעים בלבד.
* נהוג לתת לנהג ולמדריך טיפ הגם שאינו חובה
זו זכות של הכרת הטוב.
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