
הליכה לרכוש תמורת שקלים בודדים כרטיס 
לרכבת קטנה שתסיע אותם לאורך המסלול. 

עבור תושבי האזור הגנים הבוטניים האלה 
מו הם  ביפו:  צ'רלס קלור שלנו  גני  כמו  ־הם 

צפים בחתנים ובכלות ערב חופתם, שמגיעים 
בלוויית כל המשפחה בשמלות קצפת שכבר לא 
נראות באזורנו, בסצנות שמזכירות את הסרט 
"חתונה מאוחרת" של דובר קוסאשווילי ומהוות 
עבור התיירים אטרקציה לא פחות מהצמחייה 

במקום.

Mtirala הפארק הלאומי
־כחצי שעה מבטומי, בדרך ירוקה משובצת כפ

רים קטנים ופרות רועות, נמצאת שמורת הטבע 
מטיראלה. בתמצית: מים, מים, מים, והרבה הרבה 
ירוק. גיאורגיה כולה, וחבל אג'ארה בפרט, שבו 
שוכנת בטומי, משופעים בהרים, נהרות, מפלים 
וצמחייה ירוקה, שעדיין לא הופרעו על ידי פיתוח 

מואץ. בקיצור: שמורת טבע אחת גדולה. 
בכניסה לפארק, לצד אכסניה חדשה יחסית 

מד מצחיק  במחיר  לשכור  ניתן  ־לתרמילאים, 
ריך שמציע כמה מסלולים – משעה ועד שלוש 
בינוני  וכושר  הליכה  נעלי  רק  צריך  שעות. 
המסלול  ההרים.  על  חובבני  לטיפוס  שיספיק 
עץ,  ב"כלוב"  השוצף  הנחל  בחציית  מתחיל 
המונע באמצעות סיבוב גלגל שמפעיל הנוסע 
בעצמו, ומחליק לאיטו על הכבלים לצד השני 
של הנהר. העצלנים שבינינו, שהעדיפו לוותר 
על החוויה, לקחו פסק זמן של שעה, התיישבו 

ונה העתיקים,  העצים  בצל  הנהר  שפת  ־על 
נו מהשלווה ומפכפוך המים. האחרים המשיכו 
בטיפוס. בדרך, לא רחוק מנקודת המוצא, אפשר 
לפגוש חקלאים שחורשים את אדמתם בשיטות 
עבודה מימיהם של אבותינו. לקינוח המסלול, 
בחזרה, אפשר לעצור במסעדה צ'אקוויסטאווי 

)Chakvistavi(, לא הרחק מפתח השמורה. זהו 
בית עץ עם מרפסת מעל הנחל, שפותח שולחן 

מאכלים גיאורגי טיפוסי. 
המים  למפלי  מבטומי  שיוצא  טיול  גם  יש 
המפורסמים לא הרחק מהעיר, שצונחים מגובה 

־רב ומכבבים בסרטון התדמית של האזור. אופ
־ציה נוספת לאוהבי היין: סיור לכפרים המתמ

חים בייצור יין, כולל טעימות, בטווח של חצי 
שעה או מעט יותר מהעיר. לגיאורגיה תעשיית 
יין עתיקה, וחבל אג'ארה – שבו נמצאו כדי יין 
בני 6,000 שנה – ידוע ביינותיו והוכר על ידי 

־אונסק"ו כאתר מורשת תרבות עולמית. מומ
לץ מאוד לפנות ללשכת התיירות שבעיר, או 
לגלוש עוד לפני הנסיעה ולקבל מידע באתר 

.gobatumi.com

)Kobuleti( קובולטי
עשר  במרחק  הים  לחוף  עיירה  בקובולטי, 
דקות מבטומי, שוכן מלון ספא מפואר ומומלץ 
– Georgia Palace Hotel & Spa. המלון, 

־הבנוי על שפת הים, מוקף בגן פרטי ענק, ושי
מש בעבר הרחוק ובתקופת השלטון הסובייטי 
כבית הבראה לפקידי ממשל בכירים. לפני כמה 
שנים הוא נרכש על ידי אחד מעשירי המדינה, 
זכיין קוקה קולה ומקדונלד'ס בגיאורגיה, שבנה 

־אותו מחדש עם חדרים גדולים ומרפסות המש
קיפות אל הפסגות המושלגות של הקווקז מצד 

אחד ואל הים מצד שני. 
בריכות  פרטי,  בחוף  מצויד  המפואר  המלון 
שחייה חיצונית ופנימית, מסלול גולף, מגרשי 
טניס, וספא עם רופאים ומטפלים ביבוא ישיר 
איורוודה.  בשיטת  טיפולים  שמציעים  מהודו, 
ונקודה יהודית: מנהל המלון הוא דוד בן חיים, 

עב שמדבר  יהודי־צרפתי־קנדי  ותיק,  ־מלונאי 
בתי  ניהול  שנות   12 תוצאה של  רית שוטפת, 

מלון בישראל. המחיר בחודש מאי היה 137 דולר 
לחדר זוגי. בשיא העונה הוא מטפס וכדאי לברר.

האוכל
־במילה אחת: נפלא. שולחן של אוכל גרוזי

ני, כמו בישראל, כולל מנות פתיחה שנוחתות 
בקצב ומשמחות גם את הצמחונים שבחבורה, עם 
המון ירקות מבושלים, אגוזים ועשבי תיבול. עד 

שמגיעים למנה העיקרית, הבשר כבר מיותר. 
במנות הפתיחה יופיעו בין היתר חצילים עם 
אגוזים בשלל צורות, תבשיל תרד מופלא עם 
אגוזים )Pkhali(, תבשיל ירקות שמזכיר גיבץ', 
וסלט ירקות טרי עם גבינות מקומיות, שהחזיר 
לנו את טעם העגבנייה של פעם. לגרוזינים יש 
מגוון גבינות קשות מקומיות מעולות, צהובות 
ולבנות, ובכל ארוחה כלול מגש גבינות קשות 
לבנות מלוחות. עוד מאכל מדהים הוא מאפה 
 .Sinori של גבינת קוטג' על עלי בצק, שנקרא

־הבשר, למי שעוד יכול, מוגש בעיקר בשי
פודים או בקדירות מתובלות עם הרבה רוטב. 

לאדם,  שקל  ל־80   40 בין  עולה  כזאת  ארוחה 
תלוי כמה מפוארת המסעדה, והיא כוללת את 
המים המינרליים הידועים של גיאורגיה וכמובן 

יין. הרבה יין.

חצ'פורי
לכל אזור יש את החצ'פורי שלו. קצת כמו 
שקל   14 עולה  חצ'פורי  בישראל,  הפלאפל 
החצ'פורי  במסעדת  שלמה.  ארוחה  ומהווה 

־בבטומי יוצאים מהתנור – שלשונות אש יוק
החצ'פורי  מסחרר.  בקצב  חצ'פורים   – בו  דות 
אפוי מבצק, תפוח  סיר ללא מכסה  מעין  הוא 
מבפנים וקריספי מבחוץ, כולל שתי ידיות בצק 

־בצדדים. כל חללו, והוא עמוק, מלא בגבינה מו
תכת. להערכתנו, ובאישור מבקר האוכל הידוע 
שהיה עימנו, מדובר בלפחות 400 גרם גבינה 
צהובה )כדי לא לגרום עוגמת נפש, לא אפרט 
את מחירן הזול להחריד של הגבינות פה. רק 
אומר שקצת פחות מ־1 ק"ג גבינה מלוחה קשה 
16 שקל(. אחרי שהוא מוציא את המא־  עלה לנו
יוצק איש החצ'פורי ביצה טרייה  פה מהתנור 
שליש  מניח  וגם  הזאת,  הרותחת  הלבה  מעל 

חבילת חמאה ליד. 
אכילה  לנו  שהדגים  שלנו,  הגרוזיני  הנהג 

־נכונה של חצ'פורי, יצק את החמאה לתוך המא
והחמאה  הטרייה  הביצה  את  במזלג  ערבב  פה, 

־לתוך הגבינה, ואכל להנאתו את כל פצצת הכו
־לסטרול הזאת. למתקדמים יש גרסה המכונה טי

טאניק, על שום גודלה. וכן, זה טעים אש. גרסה 
נוספת, של חצ'פורי כמנת פתיחה, דומה לפיצה 

עם גבינה מעל, או עם גבינת קוטג' כמילוי.

 הכותבת הייתה אורחת משרד התיירות 
של מחוז אג'ארה בגיאורגיה

איך מגיעים
ישירות  טיסות  יתקיימו  ביולי  מ־1 
הטיסה  לבטומי.  ארקיע  של  שבועיות 
אורכת פחות משלוש שעות, ומחירה 358 

־דולר הלוך ושוב. החבילות לבטומי שמ
לתו ייכנסו  הנסיעות  סוכנויות  ־ציעות 

קפן עם התחלת הטיסות של ארקיע. עד 
איירליין עם  בטורקיש  לטוס  אז אפשר 
המתנה והחלפה באיסטנבול – חוויה לא 
והן  הן בשל ההמתנה  מומלצת במיוחד, 

בשל חוויית הטיסה.

איך מגיעים

€1,385 החל
מ-

יוון - 8 ימים
רבטיקו שטח מטריף ביוון האלפינית

אל הרכסים האגמים והנהרות ואל תרבות יוונית מופלאה.
דרכי שטח מטריפות בהרי הפינדוס, מסלולי הליכה

מקסימים, אוכל יווני משובח, מיתולוגיה, מנזרי מטאורה, 
 כפרי זגוריה והרבה הפתעות נוספות.

ובכל יום שני במהלך הקיץ!5.7  |  13.7  |  13.8  |

מתאים למשפחות

€1,640 החל
מ-

הדולומיטים האיטלקיים - 7 ימים
טיול ג׳יפים פורץ דרך ברכס היפה באירופה

 ניסע בנופיו האדירים של רכס הדולומיטים במקומות
מפתיעים. נהנה מאוכל איטלקי משובח, נלך בפנינות

טבע קסומות, נעלה בדרכי 4X4 אל מקומות בלתי מוכרים
ונבקר בערים יפות, כפרים ציוריים, ייקבים ומחבצות.

25.9  |  11.9  |  14.8  |  7.8  |  24.7  |  10.7  |  19.6

• המחירים לאדם בחדר זוגי
www.tripology.co.ilלמידע, מסלולי טיול ותאריכים נוספים התקשרו 02-5797470 או היכנסו לאתר• ארבעה אנשים בג׳יפ

$1,765 החל
מ-

גיאורגיה - 8 ימים
אל סודות הקווקז בארץ ״הלב הרחב״

 נעלה למרומי הקווקז בדרכי 4X4 מרהיבות, נהנה מאוכל
 משובח, מטיולים ברגל וממפגשים עם מקומיים. נשמע

מיתולוגיה מרתקת, נבקר בכפרי מגדלים ונתפעל מהלב
הרחב של הגאורגים ובעיקר מיופיו של הקווקז.

ובכל יום שלישי במהלך הקיץ!30.6  |  7.7  |  12.7  |

$2,695 החל
מ-

קירגיזסטן - 11 ימים
מחוזות אל השמיים והאגם הנעלם

ננדוד עם נוודים, בדרכי 4X4 נחצה את הרי טיאן שאן,
 נגיע לאגמים מטריפים, נטייל בין המדבר האדום לקרחוני

עד, נשתלב בתרבות נוודית מופלאה, נתפעל בצפיה
בעדרי סוסים אדירים וניסע בדרכים היפות בעולם.

25.9  |  14.8  |  9.8  |  25.7  |  23.6

מתאים למשפחות

€1,385 החל
מ-

יוון - 8 ימים
טיול ג׳יפים משפחתי לחובבי הטבע והים

נטייל על רכס הפינדוס נגיע לכפרים מקסימים, נשחה
בנהרות ובאגמים, נהנה מתרבות יוונית עשירה במיתולוגיה,

מוסיקה ואוכל משובח. נרחף באומגה מעל נהרות,
נהנה מרפטינג ונסיים במנוחה בקלאב על הים!

ובכל יום שני במהלך הקיץ!6.7  |  13.7  |  10.8  |

מתאים למשפחות

€1,410 החל
מ-

פירנאים - 7 ימים
מסע משפחתי מטריף בספרד

טיול ג׳יפים מקסים אל רכס הגבול. נהנה מרפטינג,
 ממזחלות מגניבות ומפארק חבלים במרומי עצים, נבקר
בעיירות הרריות קסומות עם אוכל ספרדי משובח, נטייל

בשמורות מהיפות באירופה ונקנח בביקור בברצלונה!

29.9  |  16.8  |  19.7  |  28.6

Tripology עם טיולי הג׳יפים והמשפחות של

טסים לצנן את הקיץ

4

הרי  של  המושלגות  הפסגות  מול 
הקווקז, לחוף הים השחור, יש לעיר 
פתיחה  נתוני  שבגיאורגיה  בטומי 
מעולים. לא פלא שהעיר – שהייתה 
עולה   – הגיאורגים  של  השמור  הסוד  בעבר 
לאחרונה על מפת התיירות העולמית. את קו 
הרקיע של העיר הקטנה והעתיקה, שבתיה חד־

קומתיים, החלו בשנים האחרונות לשנות עוד 
ועוד בתי מלון של רשתות בינלאומיות. שרתון 
ורדיסון כבר פתחו בה מלונות מפוארים, הילטון 
הולידיי־אין  פותחת מלון החודש, מלונות של 

־וקמפינסקי נמצאים בבנייה, ומגדל סופר־מוד
רני שנבנה עבור האוניברסיטה המקומית מוסב 
עתה למלון. ויש גם פרויקט ראשון של דירות 
למשקיעים  שמשווק  הים,  חוף  על  להשקעה 
)למתעניינים: 2,000 דולר למטר, כולל מרפסת 

לים וחניון מאובטח(. 
פרנסי העיר לא מסתמכים רק על הנתונים 
את  למשוך  כדי  הטבע  בטומי  את  חנן  שבהם 
התיירים: שישה בתי קזינו נפתחו בעיר, בעיקר 
2017. הט־ ייפתחו עד ועוד שמונה   במלונות, 

ריק, לידיעת משרד התיירות: כדי למשוך את 
הגיאורגי  הממשל  מעניק  המלון  בתי  רשתות 
רישיון קזינו חינם, וגם פטור ממס ל־15 שנה, 

למי שבונה בעיר מעל 100 חדרי מלון.
פי להיות  בטומי:  עיריית  ראש  של  ־החזון 

מרוסיה  בעיקר  ממון,  עתירי  רנצה. משקיעים 
ומטורקיה, הולכים ומשפצים את העיר ובונים 

־בה בנייני ציבור ותרבות מרהיבים, בעיקר בש
הים,  לחוף  המקבילה  היפהפייה  ובטיילת  דרה 
בצבעים  האיטלקית,  האדריכלות  בהשראת 

־פסטליים חיוורים עם עמודים מפוסלים, שלמ

רבה ההפתעה משתלבים באדריכלות המקומית. 
וכך, לא הרחק מהמלון המפנק שבו התארחנו, 
פיאצה  יש  העתיקה,  העיר  באמצע   ,Divan
חדשה מרהיבה, מוקפת מבני קשתות עם תקרות 
מצוירות ואספרסו בר, כאילו הייתה זו ונציה. 
האורתודוקסית  הכנסייה  לבאי  מפריע  לא  זה 

־שממול )מרבית התושבים הם נוצרים אורתודו
קסים( לקיים טקסי הטבלה מסורתיים לילדיהם 

במשך כל היום. 
תאורה  פחות.  לא  מושכת  העיר  בלילה 
ובקצה  העתיקים,  מבניה  את  מאירה  מיוחדת 

־הטיילת הארוכה, הזרועה פסלים סביבתיים מו
דרניים, חלקם קינטיים, מתקיים מופע מזרקות 

־נוסח לאס־וגאס. יש גם גלגל ענק ורכבל שמ
רחף מעל העיר עד הפסגה הסמוכה, ומאפשר 
ליושביו נוף מרהיב של ים, הרים וגגות אדומים. 

בדולפינ לבלות  יכולות  ילדים  עם  ־משפחות 
ריום ובגן החיות הקטן. 

בבטומי לא צריך רכב או תחבורה ציבורית: 

ממרכז  הליכה  דקות  חמש  במרחק  נמצא  הים 
זולות מאוד. אמנם לא מדובר  והמוניות  העיר, 
בחוף עם חולות זהב, אלא בחלוקי אבן, אבל בקיץ 

הוא מאובזר היטב בשמשיות ובמיטות שיזוף. 
בעבר הייתה בטומי בעיקר עיר נמל ותחנה 
שבאזרבייג'ן  מבאקו  נפט  המוביל  הצינור  של 
לטורקיה )חלקו של הנפט מזוקק במקום(. היא 
נמצאת 20 דקות נסיעה צפונית לגבול הטורקי, 
וניתן לעבור ממנה לטורקיה ללא בעיה. עד לא 
מזמן העיר הייתה יעד נופש למקומיים ולאנשי 
ממשל בכירים בלבד. כיום מגיעים אליה חלק 
מ־5 מיליון התיירים שמגיעים לגיאורגיה מדי 

־שנה, רובם מהמדינות השכנות לגיאורגיה ומי
שראל. שלטונות התיירות המקומים, שיוצאים 
מגדרם כדי לעודד תיירות מישראל, מאמינים 

שגם שאר העולם בדרך אליהם.
לטיולים  מוצא  נקודת  גם  משמשת  בטומי 

חבי לרוכשי  שמסביבה.  הפראי  לטבע  ־רבים 
כאופציה.  מוצעים  הטיולים  לעיר  נופש  לות 

בעז אליהם  לצאת  יכולים  עצמאים  ־מטיילים 
רת מוניות או גם לשכור מיניבוס עם נהג )ניתן 

להיעזר בלשכת התיירות שבמרכז העיר(.

הגנים הבוטניים
לא הרחק מהעיר, כ־15 דקות נסיעה, מצויים 

־הגנים הבוטניים, הבנויים על צלע הר עם שי
פוע חד לים. לאורך שביל מתפתל של כ־3 ק"מ 
נטוע מגוון עצום של עצים וצמחייה מאזורים 
שונים בעולם, שאפשר להלך ביניהם תוך כדי 

השמו שלמרגלות  המהמם  הים  לנוף  ־תצפית 
רה. היות שהדרך תלולה, יש אפשרות למתקשי 

פיאצות מרהיבות בסגנון איטלקי? מלונות 
פאר בינלאומיים? רכבל, דולפינריום ובתי 
קזינו? • כן, כל אלה וגם נופים מרהיבים 
 וטיולי טבע פראיים • נא להכיר: בטומי, 

לא מה שציפיתם מעיירה גיאורגית קטנה 
עם מורשת סובייטית | נווית זומר
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הליכה לרכוש תמורת שקלים בודדים כרטיס 
לרכבת קטנה שתסיע אותם לאורך המסלול. 

עבור תושבי האזור הגנים הבוטניים האלה 
מו הם  ביפו:  צ'רלס קלור שלנו  גני  כמו  ־הם 

צפים בחתנים ובכלות ערב חופתם, שמגיעים 
בלוויית כל המשפחה בשמלות קצפת שכבר לא 
נראות באזורנו, בסצנות שמזכירות את הסרט 
"חתונה מאוחרת" של דובר קוסאשווילי ומהוות 
עבור התיירים אטרקציה לא פחות מהצמחייה 

במקום.

Mtirala הפארק הלאומי
־כחצי שעה מבטומי, בדרך ירוקה משובצת כפ

רים קטנים ופרות רועות, נמצאת שמורת הטבע 
מטיראלה. בתמצית: מים, מים, מים, והרבה הרבה 
ירוק. גיאורגיה כולה, וחבל אג'ארה בפרט, שבו 
שוכנת בטומי, משופעים בהרים, נהרות, מפלים 
וצמחייה ירוקה, שעדיין לא הופרעו על ידי פיתוח 

מואץ. בקיצור: שמורת טבע אחת גדולה. 
בכניסה לפארק, לצד אכסניה חדשה יחסית 

מד מצחיק  במחיר  לשכור  ניתן  ־לתרמילאים, 
ריך שמציע כמה מסלולים – משעה ועד שלוש 
בינוני  וכושר  הליכה  נעלי  רק  צריך  שעות. 
המסלול  ההרים.  על  חובבני  לטיפוס  שיספיק 
עץ,  ב"כלוב"  השוצף  הנחל  בחציית  מתחיל 
המונע באמצעות סיבוב גלגל שמפעיל הנוסע 
בעצמו, ומחליק לאיטו על הכבלים לצד השני 
של הנהר. העצלנים שבינינו, שהעדיפו לוותר 
על החוויה, לקחו פסק זמן של שעה, התיישבו 

ונה העתיקים,  העצים  בצל  הנהר  שפת  ־על 
נו מהשלווה ומפכפוך המים. האחרים המשיכו 
בטיפוס. בדרך, לא רחוק מנקודת המוצא, אפשר 
לפגוש חקלאים שחורשים את אדמתם בשיטות 
עבודה מימיהם של אבותינו. לקינוח המסלול, 
בחזרה, אפשר לעצור במסעדה צ'אקוויסטאווי 

)Chakvistavi(, לא הרחק מפתח השמורה. זהו 
בית עץ עם מרפסת מעל הנחל, שפותח שולחן 

מאכלים גיאורגי טיפוסי. 
המים  למפלי  מבטומי  שיוצא  טיול  גם  יש 
המפורסמים לא הרחק מהעיר, שצונחים מגובה 

־רב ומכבבים בסרטון התדמית של האזור. אופ
־ציה נוספת לאוהבי היין: סיור לכפרים המתמ

חים בייצור יין, כולל טעימות, בטווח של חצי 
שעה או מעט יותר מהעיר. לגיאורגיה תעשיית 
יין עתיקה, וחבל אג'ארה – שבו נמצאו כדי יין 
בני 6,000 שנה – ידוע ביינותיו והוכר על ידי 

־אונסק"ו כאתר מורשת תרבות עולמית. מומ
לץ מאוד לפנות ללשכת התיירות שבעיר, או 
לגלוש עוד לפני הנסיעה ולקבל מידע באתר 

.gobatumi.com

)Kobuleti( קובולטי
עשר  במרחק  הים  לחוף  עיירה  בקובולטי, 
דקות מבטומי, שוכן מלון ספא מפואר ומומלץ 
– Georgia Palace Hotel & Spa. המלון, 

־הבנוי על שפת הים, מוקף בגן פרטי ענק, ושי
מש בעבר הרחוק ובתקופת השלטון הסובייטי 
כבית הבראה לפקידי ממשל בכירים. לפני כמה 
שנים הוא נרכש על ידי אחד מעשירי המדינה, 
זכיין קוקה קולה ומקדונלד'ס בגיאורגיה, שבנה 

־אותו מחדש עם חדרים גדולים ומרפסות המש
קיפות אל הפסגות המושלגות של הקווקז מצד 

אחד ואל הים מצד שני. 
בריכות  פרטי,  בחוף  מצויד  המפואר  המלון 
שחייה חיצונית ופנימית, מסלול גולף, מגרשי 
טניס, וספא עם רופאים ומטפלים ביבוא ישיר 
איורוודה.  בשיטת  טיפולים  שמציעים  מהודו, 
ונקודה יהודית: מנהל המלון הוא דוד בן חיים, 

עב שמדבר  יהודי־צרפתי־קנדי  ותיק,  ־מלונאי 
בתי  ניהול  שנות   12 תוצאה של  רית שוטפת, 

מלון בישראל. המחיר בחודש מאי היה 137 דולר 
לחדר זוגי. בשיא העונה הוא מטפס וכדאי לברר.

האוכל
־במילה אחת: נפלא. שולחן של אוכל גרוזי

ני, כמו בישראל, כולל מנות פתיחה שנוחתות 
בקצב ומשמחות גם את הצמחונים שבחבורה, עם 
המון ירקות מבושלים, אגוזים ועשבי תיבול. עד 

שמגיעים למנה העיקרית, הבשר כבר מיותר. 
במנות הפתיחה יופיעו בין היתר חצילים עם 
אגוזים בשלל צורות, תבשיל תרד מופלא עם 
אגוזים )Pkhali(, תבשיל ירקות שמזכיר גיבץ', 
וסלט ירקות טרי עם גבינות מקומיות, שהחזיר 
לנו את טעם העגבנייה של פעם. לגרוזינים יש 
מגוון גבינות קשות מקומיות מעולות, צהובות 
ולבנות, ובכל ארוחה כלול מגש גבינות קשות 
לבנות מלוחות. עוד מאכל מדהים הוא מאפה 
 .Sinori של גבינת קוטג' על עלי בצק, שנקרא

־הבשר, למי שעוד יכול, מוגש בעיקר בשי
פודים או בקדירות מתובלות עם הרבה רוטב. 

לאדם,  שקל  ל־80   40 בין  עולה  כזאת  ארוחה 
תלוי כמה מפוארת המסעדה, והיא כוללת את 
המים המינרליים הידועים של גיאורגיה וכמובן 

יין. הרבה יין.

חצ'פורי
לכל אזור יש את החצ'פורי שלו. קצת כמו 
שקל   14 עולה  חצ'פורי  בישראל,  הפלאפל 
החצ'פורי  במסעדת  שלמה.  ארוחה  ומהווה 

־בבטומי יוצאים מהתנור – שלשונות אש יוק
החצ'פורי  מסחרר.  בקצב  חצ'פורים   – בו  דות 
אפוי מבצק, תפוח  סיר ללא מכסה  מעין  הוא 
מבפנים וקריספי מבחוץ, כולל שתי ידיות בצק 

־בצדדים. כל חללו, והוא עמוק, מלא בגבינה מו
תכת. להערכתנו, ובאישור מבקר האוכל הידוע 
שהיה עימנו, מדובר בלפחות 400 גרם גבינה 
צהובה )כדי לא לגרום עוגמת נפש, לא אפרט 
את מחירן הזול להחריד של הגבינות פה. רק 
אומר שקצת פחות מ־1 ק"ג גבינה מלוחה קשה 
16 שקל(. אחרי שהוא מוציא את המא־  עלה לנו
יוצק איש החצ'פורי ביצה טרייה  פה מהתנור 
שליש  מניח  וגם  הזאת,  הרותחת  הלבה  מעל 

חבילת חמאה ליד. 
אכילה  לנו  שהדגים  שלנו,  הגרוזיני  הנהג 

־נכונה של חצ'פורי, יצק את החמאה לתוך המא
והחמאה  הטרייה  הביצה  את  במזלג  ערבב  פה, 

־לתוך הגבינה, ואכל להנאתו את כל פצצת הכו
־לסטרול הזאת. למתקדמים יש גרסה המכונה טי

טאניק, על שום גודלה. וכן, זה טעים אש. גרסה 
נוספת, של חצ'פורי כמנת פתיחה, דומה לפיצה 

עם גבינה מעל, או עם גבינת קוטג' כמילוי.

 הכותבת הייתה אורחת משרד התיירות 
של מחוז אג'ארה בגיאורגיה

איך מגיעים
ישירות  טיסות  יתקיימו  ביולי  מ־1 
הטיסה  לבטומי.  ארקיע  של  שבועיות 
אורכת פחות משלוש שעות, ומחירה 358 

־דולר הלוך ושוב. החבילות לבטומי שמ
לתו ייכנסו  הנסיעות  סוכנויות  ־ציעות 

קפן עם התחלת הטיסות של ארקיע. עד 
איירליין עם  בטורקיש  לטוס  אז אפשר 
המתנה והחלפה באיסטנבול – חוויה לא 
והן  הן בשל ההמתנה  מומלצת במיוחד, 

בשל חוויית הטיסה.

איך מגיעים

€1,385 החל
מ-

יוון - 8 ימים
רבטיקו שטח מטריף ביוון האלפינית

אל הרכסים האגמים והנהרות ואל תרבות יוונית מופלאה.
דרכי שטח מטריפות בהרי הפינדוס, מסלולי הליכה

מקסימים, אוכל יווני משובח, מיתולוגיה, מנזרי מטאורה, 
 כפרי זגוריה והרבה הפתעות נוספות.

ובכל יום שני במהלך הקיץ!5.7  |  13.7  |  13.8  |

מתאים למשפחות

€1,640 החל
מ-

הדולומיטים האיטלקיים - 7 ימים
טיול ג׳יפים פורץ דרך ברכס היפה באירופה

 ניסע בנופיו האדירים של רכס הדולומיטים במקומות
מפתיעים. נהנה מאוכל איטלקי משובח, נלך בפנינות

טבע קסומות, נעלה בדרכי 4X4 אל מקומות בלתי מוכרים
ונבקר בערים יפות, כפרים ציוריים, ייקבים ומחבצות.

25.9  |  11.9  |  14.8  |  7.8  |  24.7  |  10.7  |  19.6

• המחירים לאדם בחדר זוגי
www.tripology.co.ilלמידע, מסלולי טיול ותאריכים נוספים התקשרו 02-5797470 או היכנסו לאתר• ארבעה אנשים בג׳יפ

$1,765 החל
מ-

גיאורגיה - 8 ימים
אל סודות הקווקז בארץ ״הלב הרחב״

 נעלה למרומי הקווקז בדרכי 4X4 מרהיבות, נהנה מאוכל
 משובח, מטיולים ברגל וממפגשים עם מקומיים. נשמע

מיתולוגיה מרתקת, נבקר בכפרי מגדלים ונתפעל מהלב
הרחב של הגאורגים ובעיקר מיופיו של הקווקז.

ובכל יום שלישי במהלך הקיץ!30.6  |  7.7  |  12.7  |

$2,695 החל
מ-

קירגיזסטן - 11 ימים
מחוזות אל השמיים והאגם הנעלם

ננדוד עם נוודים, בדרכי 4X4 נחצה את הרי טיאן שאן,
 נגיע לאגמים מטריפים, נטייל בין המדבר האדום לקרחוני

עד, נשתלב בתרבות נוודית מופלאה, נתפעל בצפיה
בעדרי סוסים אדירים וניסע בדרכים היפות בעולם.

25.9  |  14.8  |  9.8  |  25.7  |  23.6

מתאים למשפחות

€1,385 החל
מ-

יוון - 8 ימים
טיול ג׳יפים משפחתי לחובבי הטבע והים

נטייל על רכס הפינדוס נגיע לכפרים מקסימים, נשחה
בנהרות ובאגמים, נהנה מתרבות יוונית עשירה במיתולוגיה,

מוסיקה ואוכל משובח. נרחף באומגה מעל נהרות,
נהנה מרפטינג ונסיים במנוחה בקלאב על הים!

ובכל יום שני במהלך הקיץ!6.7  |  13.7  |  10.8  |

מתאים למשפחות

€1,410 החל
מ-

פירנאים - 7 ימים
מסע משפחתי מטריף בספרד

טיול ג׳יפים מקסים אל רכס הגבול. נהנה מרפטינג,
 ממזחלות מגניבות ומפארק חבלים במרומי עצים, נבקר
בעיירות הרריות קסומות עם אוכל ספרדי משובח, נטייל

בשמורות מהיפות באירופה ונקנח בביקור בברצלונה!

29.9  |  16.8  |  19.7  |  28.6

Tripology עם טיולי הג׳יפים והמשפחות של

טסים לצנן את הקיץ

4

הרי  של  המושלגות  הפסגות  מול 
הקווקז, לחוף הים השחור, יש לעיר 
פתיחה  נתוני  שבגיאורגיה  בטומי 
מעולים. לא פלא שהעיר – שהייתה 
עולה   – הגיאורגים  של  השמור  הסוד  בעבר 
לאחרונה על מפת התיירות העולמית. את קו 
הרקיע של העיר הקטנה והעתיקה, שבתיה חד־

קומתיים, החלו בשנים האחרונות לשנות עוד 
ועוד בתי מלון של רשתות בינלאומיות. שרתון 
ורדיסון כבר פתחו בה מלונות מפוארים, הילטון 
הולידיי־אין  פותחת מלון החודש, מלונות של 

־וקמפינסקי נמצאים בבנייה, ומגדל סופר־מוד
רני שנבנה עבור האוניברסיטה המקומית מוסב 
עתה למלון. ויש גם פרויקט ראשון של דירות 
למשקיעים  שמשווק  הים,  חוף  על  להשקעה 
)למתעניינים: 2,000 דולר למטר, כולל מרפסת 

לים וחניון מאובטח(. 
פרנסי העיר לא מסתמכים רק על הנתונים 
את  למשוך  כדי  הטבע  בטומי  את  חנן  שבהם 
התיירים: שישה בתי קזינו נפתחו בעיר, בעיקר 
2017. הט־ ייפתחו עד ועוד שמונה   במלונות, 

ריק, לידיעת משרד התיירות: כדי למשוך את 
הגיאורגי  הממשל  מעניק  המלון  בתי  רשתות 
רישיון קזינו חינם, וגם פטור ממס ל־15 שנה, 

למי שבונה בעיר מעל 100 חדרי מלון.
פי להיות  בטומי:  עיריית  ראש  של  ־החזון 

מרוסיה  בעיקר  ממון,  עתירי  רנצה. משקיעים 
ומטורקיה, הולכים ומשפצים את העיר ובונים 

־בה בנייני ציבור ותרבות מרהיבים, בעיקר בש
הים,  לחוף  המקבילה  היפהפייה  ובטיילת  דרה 
בצבעים  האיטלקית,  האדריכלות  בהשראת 

־פסטליים חיוורים עם עמודים מפוסלים, שלמ

רבה ההפתעה משתלבים באדריכלות המקומית. 
וכך, לא הרחק מהמלון המפנק שבו התארחנו, 
פיאצה  יש  העתיקה,  העיר  באמצע   ,Divan
חדשה מרהיבה, מוקפת מבני קשתות עם תקרות 
מצוירות ואספרסו בר, כאילו הייתה זו ונציה. 
האורתודוקסית  הכנסייה  לבאי  מפריע  לא  זה 

־שממול )מרבית התושבים הם נוצרים אורתודו
קסים( לקיים טקסי הטבלה מסורתיים לילדיהם 

במשך כל היום. 
תאורה  פחות.  לא  מושכת  העיר  בלילה 
ובקצה  העתיקים,  מבניה  את  מאירה  מיוחדת 

־הטיילת הארוכה, הזרועה פסלים סביבתיים מו
דרניים, חלקם קינטיים, מתקיים מופע מזרקות 

־נוסח לאס־וגאס. יש גם גלגל ענק ורכבל שמ
רחף מעל העיר עד הפסגה הסמוכה, ומאפשר 
ליושביו נוף מרהיב של ים, הרים וגגות אדומים. 

בדולפינ לבלות  יכולות  ילדים  עם  ־משפחות 
ריום ובגן החיות הקטן. 

בבטומי לא צריך רכב או תחבורה ציבורית: 

ממרכז  הליכה  דקות  חמש  במרחק  נמצא  הים 
זולות מאוד. אמנם לא מדובר  והמוניות  העיר, 
בחוף עם חולות זהב, אלא בחלוקי אבן, אבל בקיץ 

הוא מאובזר היטב בשמשיות ובמיטות שיזוף. 
בעבר הייתה בטומי בעיקר עיר נמל ותחנה 
שבאזרבייג'ן  מבאקו  נפט  המוביל  הצינור  של 
לטורקיה )חלקו של הנפט מזוקק במקום(. היא 
נמצאת 20 דקות נסיעה צפונית לגבול הטורקי, 
וניתן לעבור ממנה לטורקיה ללא בעיה. עד לא 
מזמן העיר הייתה יעד נופש למקומיים ולאנשי 
ממשל בכירים בלבד. כיום מגיעים אליה חלק 
מ־5 מיליון התיירים שמגיעים לגיאורגיה מדי 

־שנה, רובם מהמדינות השכנות לגיאורגיה ומי
שראל. שלטונות התיירות המקומים, שיוצאים 
מגדרם כדי לעודד תיירות מישראל, מאמינים 

שגם שאר העולם בדרך אליהם.
לטיולים  מוצא  נקודת  גם  משמשת  בטומי 

חבי לרוכשי  שמסביבה.  הפראי  לטבע  ־רבים 
כאופציה.  מוצעים  הטיולים  לעיר  נופש  לות 

בעז אליהם  לצאת  יכולים  עצמאים  ־מטיילים 
רת מוניות או גם לשכור מיניבוס עם נהג )ניתן 

להיעזר בלשכת התיירות שבמרכז העיר(.

הגנים הבוטניים
לא הרחק מהעיר, כ־15 דקות נסיעה, מצויים 

־הגנים הבוטניים, הבנויים על צלע הר עם שי
פוע חד לים. לאורך שביל מתפתל של כ־3 ק"מ 
נטוע מגוון עצום של עצים וצמחייה מאזורים 
שונים בעולם, שאפשר להלך ביניהם תוך כדי 

השמו שלמרגלות  המהמם  הים  לנוף  ־תצפית 
רה. היות שהדרך תלולה, יש אפשרות למתקשי 

פיאצות מרהיבות בסגנון איטלקי? מלונות 
פאר בינלאומיים? רכבל, דולפינריום ובתי 
קזינו? • כן, כל אלה וגם נופים מרהיבים 
 וטיולי טבע פראיים • נא להכיר: בטומי, 

לא מה שציפיתם מעיירה גיאורגית קטנה 
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