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 של הקשבה פנימה והחוצה מסע
למרגלות  – בגאורגיהברמת קושי בינונית טרק 

 הרי הקווקז
  נודד לכפרים במחוז סוונטירגלי מסע 

 )בלווי מיטל גבע אוחיון( בהדרכת מאיר אברהם
 2017לאוגוסט  8-16

 
מערב גיאורגיה, מוקף ברכס הרי הקווקז ומבודד משאר -סוונטי הינו מחוז הררי בצפון

הרים מושלגים, יערות עבותים ושבילים  נהרות גועשים, ת:טופוגרפיה טבעיל תודותה המדינ
 המקום נפתח לעולם הרחב בשנים האחרונות והוא פנינה של טיול וחוויה חושית .... הרריים

 בניגוד למקומות אחרים הטיול משלב מפגשים עם האוכלוסיה המקומית. 
 

ם, אלא גם לחזור סושיאפשרו לנו לא רק לצאת לחופש ק לקצפת הפעם יתלוו דובדבנים
 ה ושיתוף, שחרור הגוף והנפש, מגע קשוב ומרפא,הקשב מעגלי :חדש הומש עם לחיים ממנו

זמן להתבוננות והתבודדות  ה,מדיטצי תנועה ומשחק, ,ודמיון מודרך סשנים של הרפייה
 ת וזימון מציאות מיטיבה אל חיינו.יצירת הגשמו, מעגלי ריפוי בטבע,

 בהנחיית מיטל גבע אוחיון, מנחת קבוצות, מטפלת ומורה לתטא הילינג.
 

 

 
 

ות הסוואנית הייחודית: בתי כפר מסלול הטיול ייקח אותנו אל נבכי התרב
מבודדים מוקפים חומות ומגדלי אבן ייחודים, אירוח לבבי של משפחות 
מקומיות וטעימות מהמטבח המקומי, שבילים עתיקים המחברים בין 

 הכפרים, מטפסים לשלוחות רכס הקווקז, קרחונים ונהרות גועשים.
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 ימים  8-תכנית הטיול 

לינה בלילה סי ונחיתה לטבילי ישירה ערבטיסת  8.8
  במלון פשוט.

 1845המראה 
 .  2210נחיתה 

נעמיס את הציוד לרכב ונתחיל בנסיעה הארוכה  9.8
  8-של כ יום נסיעות לא קלמזרחה וצפונה. זהו 

אנו נעצור בעיר זוגדידי ונבקר  שעות נסיעה ברכב.
ארוחת צהריים נאכל במסעדה בשוק הססגוני. את 

נגיע לעיירה  אחה"צגורי. מקומית לגדת נהר האינ
נצא לשוטט  (, בירת מחוז סוונטי.Mestiaמסטייה )

מעגל ל נתכנס בו, מקומי נחמדבפנסיון  ונלון  בעיירה
 פתיחה והיכרות.

 שעות נסיעה 8

   

 
 

10.8 
 
 
 
 

11.8 

בבוקר נצא  לכיוון תחילת המסלול לקרחון צ'לדי. 
טיפוס קל בתוך יער מעורב יביא אותנו לבסוף 

  נשתהה, שופים של הקרחון. אנו נתעכב שםלמח
לאחר מכן  ., ונתחבר לעוצמה שבנולנוכח העוצמה

רה ואולי נחזור למסטיה ונכיר חלקים נוספים של העיי
 י ערב, נתכנס למעגלדכמ .נבקר בביתו של מדריכנו

 הרפייה ושיתוף חוויות היום.
 

נצא ברגל ממסטיה ונטפס לאוכף נמוך מעל העיירה. 
עד אל תוך קהילת הכפרים מולאחי נמשיך ונצ

(Mulakhi נחצה את הנהר הגועש ונגיע אחה"צ ,)
( בו נתארח בבית משפחה Zhabeshiלכפר זבשי )

.)רכב יוכל לאסוף את המטיילים ולהביאם  כפרית
 לפנסיון (

 קמ  9מסלול של כ 
 שעות הליכה  6כ 
 
 
 
 
 

 –סה"כ הליכה 
 שעות. 6-7 \ק"מ  12

)ניתן ללכת חלק 
 (מהדרך

 
 

 
קח אותנו הישר יביום זה תחכה לנו מרושוטקה שת 12.8

מתחת להר טטנולדי  לסוף העלייה משם נמשיך אל
(Tetnuldi 4958m נחצה את השלוחה ונרד לאורך ,)

הכפר  –נחלים קטנים אל הכפר הבא במסלולנו 
 שם נעביר את הלילה. (Adishiהמבודד אדישי )

 

 
 –סה"כ הליכה 

 שעות. 5-6 \ק"מ  10
 
 

 
 

 

אחרי שנפרד ממארחנו בכפר נצא בהקפצה קצרה  13.8
לעבר קהילת כפרי קלה. שם נטפס לעבר מסלול רגלי 
שחיבר בין הכפרים . בצהרי היום כבר נראה מרחוק 
את בתי הכפר הגבוה שבעמק אושגולי )לב אמיץ( 

רסם. נתפעל מהמגדלים שברקע קרחון שחרה המפו

 –סה"כ הליכה 
 שעות 7-8 \ק"מ  12
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 בכפרנשוטט אנו נתמקם אצל משפחה נחמדה, 
 הקשבה. למעגל בערב כרגיל נתכנסו

14.8 
 

יום חדש ואנו אחרי שיא הטיול. במורד העמק לכיוון 
לאחר ההתארגנות והעמסת הציוד נרד עם הנהר 
השוצף לכיוון מסטיה שם נתעכב מעט ונמשיך לעבר 

 בפנסיון מקומי נתמקםועמקי גאורגיה לעיר קוטאיסי 
. )לחלופין נתמקם י שעת ההגעה נצא לסיבוב בעירולפ

 בבית משפחה כפרית בכפר מזרי  .
 

 –סה"כ הליכה 
 הליכה קלה 

 
15.8 

 
נעבור  לכיוון טיבילסי. /סוונטי בבוקר נצא מקוטאיסי

לפי שעת ההגעה  בגורי מקום הולדתו של יוסף סטלין 
וניתן גם זמן נוסף  נטייל באתרי טיבילסי השונים

  .נסיים ונסכם במעגל שיתוף מהלב צמי .לשיטוט ע
 

4 
שעות נסיעה 

 לטיבילסי 

16.8 
 
 
 

 
 0145וננחת   0010אנו נמריא לארץ ב

 
 

 
 
 
 

 

 .בקבוצהמשלמים מטיילים  13מ מבוסס  –$ לאדם 1710 מחיר הטיול
 מטיילים משלמים . $9-12 לאדם מ1760 

  
 2017אוגוסט  8-16 תאריך יציאה

  
 סות בינלאומיותטי המחיר כולל

 לינות בפנסיונים ובבתי כפר 
 נסיעות, העברות, רכבי שטח לציוד 
 מארוחת בוקר הראשונה ועד כולל ארוחת ערב אחרונה  –כלכלה מלאה  

 )מיטל גבע אוחיון(  המסע הפנימישל  לווי והנחייה
 . מדריך מקומי 
  
  

 הוצאות אישיות כולללא המחיר 
 ביטוח נסיעות ומטען )אישי( 
  

מסלול הטיול עלול להשתנות על פי הרכב הקבוצה כדי להגיע לרמת קושי  ותהער
 יהיו פתרונות למטיילים שיתקשו. ממוצעת לכולם.

מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים, שינויים בלוח הטיסות, שעות 
 בשטח כיםלות מכאניות וכמובן החלטות המדרימזג אוויר, תק אור,

  
  

 
 ים: לפרטים נוספ

 meir.avraham@gmail.com       4613342-054        הדרכת טיולים –מאיר אברהם 
 /http://meiravraham.blogspot.co.il-בלוג הפרסומים 

 

mailto:meir.avraham@gmail.com
http://meiravraham.blogspot.co.il/
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 כאןמים לחץ להתרשמות של תמונות מטיולים קוד

 

 / http://www.meitalgeva.com -לאתר של מיטל גבע אוחיון, להיות האינסוף שאני

http://meiravraham.blogspot.co.il/p/8-20-276.html
http://www.meitalgeva.com/

