
   

 

 מסע אל רכס הקצ'קר  
  קלות ותהליכבשילוב   ,חיק ההריםבימים  9
  יותם יעקבסוןהדרכת ב

4-13.7.2022 
 
 

נשא רכס הקצ'קר הפראי, שלוחה מבודדת של מזרחית של תורכיה, מת-בפינה הצפונית
ם עוטי  , הגולשים בתלילות אל הים השחור,יו הצפוניים של הרכסמורדותרכס הפונטוס.  

עבותש גיערות   תמידי.  פאו ים  ם  ערפל  אתופי  תוחם  צ'ורו  הרכס  מדרום  הנחשב   ,נהר 
של   ןפשר את קיומיאשל הרכס  באסיה הקטנה. הניתוק הטופוגרפי  ביותר  לנהר השוצף  

מקום ממלכת פונטוס ולימים ממלכת טרבזון של ביזאנטיון. כיום זהו    –ממלכות נפרדות  
והמשי  חיותם הלאז  כגון  מיעוטים  אתניוקבוצו   -ן  של  לאת    ות שממשיכ   –טורקיות  -ת 

קו מעל  .  ם מבודדיםבעומק הנוף ההררי חבויים כפרי  להיאבק על אורח חייהם המסורתי.
. עם הפשרת השלגים עולים הרועים על עדריהם כדי  מוריקים  אפרים  העצים משתרעים

עונתיים.   בכפרים  ומתגוררים  בהם  שבה  לרעות  בעונה  המופלא  הרכס  את  ע הטבנכיר 
במהלך הימים נשלב    .הגבוהים  כפרים העונתייםתחילת השהייה בובביב במלוא עוזו  הא

 .הליכות קצרות בחיק הטבע
 
 

 
 
 
 

 



   

 
 4.7.2022, שני, 1 יום

  אל טרבזון
הצהרים  נצא   אבי  סדירות  תוטיסבלפני  וממנה  ל  וביסטנאלב  מתל 

נגיע    הים השחור.  י שלמזרח-לחופו הדרוםהעיר הגדולה    ,לטרבזון
ר  נערוך סיור בעי עת הנחיתה  ם לשתאהבהריים. ון אחר הצזאל טרב
 . מקוםבית מלון בקרבת וניסע ל

      
 5.7.2022 לישי,ש , 2יום 

   אל מרומי הקצ'קר
נעפיל   שחר  מעם  )גובה  אל  אוביט  ההרים  ,  מטר(   2640עבר 

המימחלק    הווההמ פרשת  ה  םקו  באגמים  .  ר'קצקשל  נבקר 
ל המתעוררת  האלפינית  הטונדרה  נופי  את  ונכיר    חיים קרחוניים 

 לאחר החורף.  
 
 

 6.7.2022, רביעי, 3יום 
  עמק ברהלאל במורד נהר הצ'ורו 

נקודות  בהתא אל  ורגלית  ברכב  נעפיל  השלג  הפשרת  למצב  ם 
במורד נהר הצ'ורו, המנקז נמשיך בנסיעה  תצפית ברומו של הרכס.  

ה הדרוםפמאת  יחסי-נה  הצחיח  הרכס.  מזרחי,  של  המקום   זהות 
שבהיחיד   שימש המתאים  אקל   ובתורכיה  בעבר  אורז.  לגידול  ים 

הערוץ תוואי לדרך סחר קדומה והיווה אזור חיץ חשוב בין ממלכות.  
 מצודות קדומות הבנויות לאורכו מהוות עדות אילמת לכך. 

בדרום  ביותר  המוריקים  העמקים  אחד  אל  עמק    -'קר  קצה  נמשיך 
  רהל. נלון בעיירה ששמה כשם העמק. ב
 
 
 7-8.7.2022, ישיש -חמישי, 4-5מים י

 מזרחיים של הקצ'קר -ת הדרום המורדו
ו ברהל  עמק  במעלה  המרעהנטייל  נמשיך  בכרי    ם ירפכבו  ברגל 

חגורות  החבויים   רוב  את  נחצה  בירק.  טובלים  הרריים  בנופים 

הדרו המדרונות  של  הרהצומח  של  אל מיער    -  סכמיים  עלים  רחב 

 ינית.לפהא  הרשב על גבול הטונדיער עד מחטני, הלאה אל כרי הע

  , במורד נהר הצ'ורו,מזרחהניפרד מעמק ברהל וניסע צפון  למחרת  

ת ונצפה על הסכר נבקר בקתדרלה גאורגי. הגבול עם גאורגיהלעבר 

מול העיירה ארטווין שבארדנוץ',  העצום   הר.  נבנה  נלון אשון  בלילה 

 . ארטוויןובלילה השני במלון בעיירה  פשוטים בעומק ההרים נאיםתב

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
 9.7.2022, שבת ,6 יום

 יים של הקצ'קר נהמדרונות הצפו
מערבה הצפוניים    הים השחורחוף  לאורך    ניסע  למורדות  ובמקביל 

, שלא אחת אפוף ערפילים  צ'מליהמשיןעמק  בואך    של רכס הקצ'קר

  . עתיקיםגשרים  ונתרשם מעצומים  תה    נחלוף על פני מטעי  .כבדים

איידר  נמשיך   מי  הקסום.    ןהמשי    .עמקה  הלמעב  חבויהה  –לעבר 

 . נלון באיידר  .המקומי חמאםבתפנק ל להשירצה יוכ

 
 10-11.7.2022 ,שני-ראשון, 7-8מים י

 מעמק המשין אל אוזונגול
ב מהיאל  דולומושיםנסע  )יליאחת  הכפרות  עולים  י  אליהם  קיץ 

מהלך טיולנו נפגוש מעל איידר. במשפחותיהם( היפות    םהרועים ע

וניאת התושבים המקומי ושטחי  ברגל,    טיילם  המרעה בין הכפרים 

ד מערבה  ועיסע  נ,  צ'מליהמשיןנפרד מעמק  אחר הצהריים    .הפוריים 

נוסףפי ענו  השחורהים  לאורך   עמק  במעלה  ה העיירבואכה    ,ל 

יום לטיולים ברגל  את ה  ד נייחלמחרת  .  אוזונגול  והציוריתרת  המתוי

מ מפלי  נהרות,  בין  עשביםוברכב  כרי  מחטניים.    ,  בשני  ויערות 

 הלילות נלון באוזונגול.

 

 12.7.2022, לישיש , 9יום 
 חזרה הביתהמנזר סומלה ו

, מפאר  ק מרומי מצו, התלוי בסומלהמנזר  תצפית על  עבר  ך אל  נמשי

באסיה   הביזאנטית  להבנייה  הדרך  ההקטנה.  על  ר זנמתצפית 
ע יער  בתוך  בטיסות    נטוס  בלילה.  טרבזון  אלנמשיך  בות.  עוברת 

  13.7-יב בנגיע לתל אב  .לתל אביב  וממנה  , דרך איסטנבולסדירות
 בבוקר.

 

 

 

 

 

 



   

 

 חיר ותנאים:מ  

 כללי:  
 : מדריך המסעעם  יפיותההרשמה למסע מותנית בקיום שיחת תאום צ 

 050-7622123 :, טלפון וןבסיעק יותם

 

 ,  2390$יילים: מט 10-15: (15.5.2022עד תאריך ) יזוג דרחבלאדם  מחיר

 , 2250$טיילים: מ 19-16                                                                      

 2150$מטיילים:  20-25                                                                     

 

 לפחות $200-יתייקר ב ת/תתףש מל  רהמחי 20225.15.לאחר 

 

 200$תוספת לאדם בחדר יחיד: 

 

 במחיר ל מסי נמל והיטלי דלק( נלאומיות ופנימיות )כולטיסות בי מבוסס על מסעמחיר ה

 .הצעהה בעת הכנת הידוע לנו

   הפרש יגבה / יוחזר בהתאם.חיר המיסים / ההיטלים השינוים במ במידה ויחולו 

 חות.   ים לפמשתתפ 10צה של קבובמחיר למטייל בחדר זוגי ה
 !25רבי הוא מספר המטיילים המ

 

 מחיר המסע כולל: 
 כמפורט בתכנית המסע  ," סינ ייר ליטורקיש אבחברת " ופנימיות ת בינלאומיות סוטי

 יסיים סבבתנאים ים ומלונות מקומי וניםיפנס :לינה

 , אורך כל המסעבפנסיונים לארוחות בוקר וערב כלכלה מלאה.  :כלכלה

 .משקאות אינם כלולים  בשטח או מסעדות בדרך. יקים פיקנ  –יים ת צהרווחרא

 .מושיםודול יםמיניבוס :תחבורה

 
 : ע לא כוללהמסמחיר 

 בארוחותמשקאות 
 חמאם באיידר

 ות אופי אישי הוצאות בעל

 רטת בדף המסלול  מפו כל פעילות נוספת שאיננה 

 

   עליכם לעשות ביטוח בריאות ומטען. :ביטוח רפואי

 ונה. מומלץ גם לעשות ביטוח קורת מקרה תאונה אבדן ונזק. ח לכסוטועל הבי

   טייל אחראים לכל נזק שייגרם למ אינם הביטוח הוא חובה! משרד הנסיעות והמדריך

 להלן(. חדותבמהלך המסע )ראה בנוסף הערות מיו

 ים וללא כל הודעה מוקדמת.  ים משתנים חדשות לבקרטלההי :יטליםה

 ול על המטיילים.   נכללו במחיר המסע, יחש היטליםשינוי בגובה ה
 

 



   

 יטול הרשמה: ב
   מנוסע שלא  200$ייגבו   (לפחות  עיםנוס 10הרשמה של ב) עם הבטחת היציאה למסע

 יוזמנו כרטיסי טיסה שמיים.  ת המקדמה לגבייבמקביל . יוחזרו
 200$של  בתשלוםכרוך  קודם ליציאה למסע ימי עבודה 60-45בין  ביטול
     ל. ממחיר הטיו 50% כרוך בתשלוםליציאה  או פחות קודםעבודה   ימי 44-30 שמהרה ביטול

   ממחיר  75%טיול כרוך בתשלום ימי עבודה לפני ה 29-15 ביטול הרשמה
 .הטיול

   מחיר מ  100% תשלוםך בורל כטיולהיציאה לפני  מי עבודהי 14-החל מ שמההרטול יב
 ול.הטי

 

 דרכונים 
 חודשים קדימה מיום הכניסה המיועד   6וקפו לפחות תליכם להצטייד בדרכון שע

 (.  2023 ינוארעד אמצע )כלומר תקף לפחות תורכיה ל

 

 הערות מיוחדות
 ת בדרכים משובשות. נידחים וכולל נסיעו  חלק מהמסע נערך באזורים :ליכל

 בון. שבחברמה בסיסית. יש להכיר בכך ולקחת זאת שירותי התיירות הינם 

    גם הם יכולים ת עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני היציאה. ושינויים בלוח הטיס

 נוי גם במחיר המסע. וכתוצאה מכך יכול לחול שיי בתכנית המסע, לשינוגרום ל

 

   על פני מ' מ 3,000 -סע ייערך בגובה של כמהמקטן מאד חלק  :עם גובההתמודדות 

  של מחלת גבהים ומים טסימפת ירות נמוכה להופעבנה סישבגבהים אלו עלולים  הים. 

(A.M.S.עליכם .)/ ברופא לפני היציאה למסע.עץ ווילה ן 

 

 מין ביטוח רפואי ברגע ההרשמה. ומלץ ביותר להזמ ביטוח רפואי:

 

 סע:   רישום למ
     ה/, מביעה/צם הרשמתו, בעת/ יליטמדריך המסע, המלאחר שיחת תאום ציפיות עם 

 ופורטו למעלה.   והתנאים וההגבלות שהוזכר לכל ה/הסכמתואת 
   שיוחזר בדואר אלקטרוני או בפקס ,ישום ייעשה על גבי טופס הרישום המצ"בהר

 . ובצירוף צילום דרכון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 טופס הרשמה  –מסע אל רכס הקצ'קר      
 יותם יעקבסון דרכת  בה      

 

 13.7.2022תאריך חזרה:                      4.7.2022תאריך יציאה: 

 

 : פרטים אישיים

 

 _________ ____ שם משפחה )עברית(: __________שם פרטי )עברית(:

 

 פרטי )לועזית(: _____________  שם משפחה )לועזית(: __________שם

 

 השמגדר:  גבר / אי  דה:  ______/__/__ תאריך לי

 

 : פרטי התקשרות

 

' ____ דירה ____   ישוב:  _ מס__________ (: רח' __כתובת )עברית

 _________ 

 

 _    ה ___כתובת )לועזית(: רח' _____________ מס' ____ דיר

 

 ________ מיקוד: __   ____________ישוב: ______

 

 טלפון נוסף: _______________  טלפון עיקרי: ________________ 

 

 _________ ________  __________ @ אלקטרוני: _______  דואר

 

 :י דרכוןפרט

 

 דרכון ישראלי:   כן  /  לא      אחר: ______________ )נא לציין מדינה(

 

 ן: _____________________________דרכו מס'

 

 /__/__ 20דרכון בתוקף עד __ /__/__ 20צאת דרכון: __תאריך הו

 

 ת(: _____________ ימקום הנפקת הדרכון )בלועז

 

 

 : ת, מעוניין/רשם/ת לבדמטייל/ת שנ

 

 כן  /  לא     (  200$ חדר ליחיד )בתוספת תשלוםב

 לא  בשיבוץ בן /בת זוג בחדר       כן   / 

 

 

 



   

 

 :בקשות מיוחדות

 

 )נא להקיף את הרלוונטי(:       ובשאר המסע  אוכל בטיסה

 

 ________ _____רט(: _______פ)נא ל צמחוני     /     אחר       /רגיל      

 

פה: ________________ מס' חבר:  תעוה:   בחברת  דוני תעופמוע

 ___________ 

 

 פרטי כרטיס אשראי: ויזה / מאסטר קארד

 ____________ כרטיס: ____________________ מס' ת.ז ______ בעל השם 
 

 ____ סיספרות בגב הכרט 3_______ תוקף_____ מס' כרטיס אשראי:_________
 

   ___תשלומים________ מס' ב: __________סכום לחיו
 
 תשלומים ללא ריבית. 2

 תשלומים מעבר לכך, בקרדיט, בהתאם למדיניות חברת האשראי. 
 התשלום. קבע ביום התשלום והינו שער מזומן גבוה ביום $ י-ה שער 

 

 חתימה  תאריך 

 
 

 

 
 הערות: 

זהנני   בן/בת  עם  בטיול  השתתפותי  כי  אחריותי ומצהיר  על  הנה  ולא /גי  המלאה  לי/  נו  כל  יהיו  לנו 
רפואי  ות  תביע  ביטוח  לבצע  שעלינו  לנו  לי/  ידוע  הטיול.  כדי  תוך  לנו  להיגרם  שעלולים  נזקים  עבור 
 לטיול.   ואישי

 
 דמי ביטול:

 יוזמנו כרטיסי טיסה שמיים.  ו  חזרו יושלא   200$ייגבו    עים(נוס 10)הרשמה של  עם הבטחת היציאה למסע
 200$של   בתשלוםכרוך  ודם ליציאה למסעק ימי עבודה 60-45בין ביטול 
     ל. ממחיר הטיו  50% כרוך בתשלוםליציאה    או פחות קודםעבודה  מיי  44-30 רשמהה ביטול 

 הטיול   ממחיר 75%טיול כרוך בתשלום  דה לפני הימי עבו  29-15 ביטול הרשמה
   מחיר מ 100% תשלוםוך ב ר ל כטיולהיציאה  לפני   מי עבודהי 14-החל מ שמההרטול יב

 ול. הטי
 

 ן! ורכילום הדף הראשון של הדשמה צלצרף לטופס ההרנא 

 

 ____________________ חתימה:               _________________ תאריך:

 

 , תל אביב 100החשמונאים טיולי "טרגט", 

 054-5233248רשטיין, הסוכן:  מס' טלפון של מנרוד זילב

 03-5629984  נמרוד זילברשיין, ההרשמה:למשלוח טופס  מס' פקס

 rod@targetours.co.il דוא"ל למשלוח:

 050-7622123, יותם יעקבסון: המסעולאופי  תכנית בקשרבכל שאלה        

mailto:rod@targetours.co.il

