
   

 

 ארמניהב מסע – " אררטפני אל מול " 

 אומנות ו תרבותהיסטוריה, בדגש ימים  9

14-23.9.2022 

 בהדרכת יותם יעקבסון 

יומין  ארמנית  אגדה   כי  עתיקת  לארמנים  אלוהים  גורסת  הדלה  העניק  את האדמה 

להוציא  ם קיבלו את הדין ולימים התגאו על שלמדו  ארמניה.  ביותר שהייתה ברשותו

מסלעי קניונים .  לתזהב  חיטה  נופי  ארמניה מציע  געשיים ,  המסע אל  ורמות  ,  הרים 

ה מסבירת פנים  יערים ששבות וקמות מתוך הריסותיהן ואוכלוסי ,  כפרים מסורתיים 

,  המסע מאפשר חשיפה לתרבות מקומית עתיקה .  שמתרפקת על עבר קדום ועגמומי

יסטוריה  הנתחקה אחר ה.  שעושרם האומנותי רב  משופעת בשרידי מנזרים וכנסיות 

שמאז ומתמיד  ,  רה ורבת תהפוכות של חבל ארץ הממוקם בין אסיה לאירופההעשי

לצבאות חשוב  דרכים  צומת  ותרבויות,  היווה  את.  סוחרים  הפראיים    הנופי  נחצה 

ארמניה של  הלאומית נצלול  ,  והבזלתיים  מורשתה  את    ,לנבכי  האמונה  נכיר 

 . ואדריכליות נתרשם משכיות חמדה אומנותיות ו ביהשמפעמת בלב תוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 מתל אביב לטביליסי    - 14.9.2022, רביעיום י

, בירת (Tbilisi) לטביליסיערב של אל על נצא בטיסת 

עם הגעתנו לטביליסי  .(691LY ,20:30-00:05)גאורגיה 

 ניסע למלון בעיר, ללינת לילה. 

 

 יג'אןמטביליסי לדיל  - 15.9.2022, חמישי יום 

מעבר אל  ניסע  )הג   בבוקר  סדאחלו  בין    ( Sadakhloבול 

נעבור   .גאורגיה לארמניה לאחר הסדרת אשרת הכניסה 

המפורסמת  ביניימית  ימי  בכנסיה  נבקר  לארמניה. 

ונמשיך   שבה  בזלתי בנסיעה  בפרסקאות  קניון  דרך 

וונדזור ) הבנויה כולה טוף    ,(Vanadzorמרשים. בעיירה 

בסדנ  ,וולקני אומן  נבקר  את  צלבי  חצ'קרים,  ן בלהכנת 

כתחרה. נמשיך משם אל העיירה עשויות    שדוגמאותיהם

פגוש בה את הרוקמות ננסה לו   (Dilijan)  הציורית דיליג'ן

   המקומיות. נלון בדיליג'אן.

 

מחוז    –אגם סוואן  -  16.9.2022, ישי שם יו

 חרמון  – ואיוץ דזור

במנזר  נ בביקור  היום  את  הגארטסין הקדום  פתח 

(Haghartsin)  נ דרומוממנו  ס  ה יסע  אגם  וואן,  לעבר 

ארמניהגדולה  הימה  ה המוקפת של  געשיים    ,  רכסים 

ובבית גבוהים.   קדומות  כנסיות  שעליו  האי  בחצי  נבקר 

צלבי  שדה  את  כיום  המהווה  חופו,  שעל  עתיק  קברות 

  חצה את רכס גראמה הגעשי דרך נהאבן הגדול במדינה.  

  2400בגובה  ,  ( שלצדו Selim passמעבר ההרים סלים )

נחבא דרכ  ן אח  ,מטרים הערוץ  במורד  ומיוחד.  קדום  ים 

ירגיז ) שבו בית קברות יהודי    (Yeghgegisהכפר הנידח 

היהודי    -עתיק   על   , במדינההיחיד  האתר  המלמד 

 נלון בכפר חרמון. . הביניים-במהלך ימיבארמניה של קהילה יהודית פריחתה קצרת הימים 

 



   

 

 

  -קאראהונג'    -  17.9.2022,  שבת יום  

  גוריס -  אוחטסאר

של קנ הגבוהות  רמותיה  עם  להיכרות  היום  את  דיש 

נבקר   לא Karahunj)בקאראהונג'  ארמניה.  המכונה   ,)

ונמשיך בג'יפים אל מרומי   אחת "סטונהנג' של ארמניה" 

( גובה  Ukhtasarאוחטסאר  אתר מ'  3200,   ,)

 . (Gorisשנים. נלון בגוריס ) 5000-פטרוגליפים בני כ

 

ראשון,   טטב   ים נזרהמ  –  18.9.2022יום 

 ירוואן  -ואנק ונורו

)נ טטב  במנזר  היום  את  המנזרים  Tatevפתח  אחד   ,)

מצוק   בראש  הניצב  בארמניה,  ביותר  והיפים  השמורים 

נ עצום.  קניון  מעל  נבזלתי  עבר  אל  ) ומשיך  הר    השוכןמנזר  (,  Noravankרוואנק  צלע  על 

מרהיב.   קניון  על  ומשקיף  אבן תלולה  תבליטי  במנזר 

את ואתאה  ונההאמ  המבארים  של    רמנית  מיקומה 

ארמניה בצומת שבין תרבויות. נמשיך בנסיעה אל פתחת 

(,  Yerevanאררט ולעת ערב נגיע אל עיר הבירה, ירוואן )

 שבה נלון. 

 

אתוס  בעקבות  – 19.9.2022שני,  יום 

 צרות  ההתנ

המהווה (,  Khor virapם במנזר חור וירפ )נפתח את היו

בארמנ ביותר  הקרובה  הנקודה  לאת  המקודש יה  הר 

הארט,  אר לב  הארמנית  שלמגנת  מעבר הנמצומה  א 

ב תורכיה לגבול,  אג'מיאדזין  תחומי  אל  נמשיך   .

(Ejmiadzin  ,)בירת ברשבע והייתה  ווגרשפט  נקראה  ה 

של   הדתי  המרכז  את  העיירה  משמשת  כיום  המדינה. 

 . וואןירהמרכזית. לינה ב רלה. בה יושב הקתוליקוס, ראש הכנסייה ובה הקתדהעם הארמני

 



   

 

 ניהארמ , בירת ירוואן   – 20.9.2022לישי,  יום ש

עיר   ירוואן,  של  אתריה  עם  להיכרות  היום  את  נקדיש 

ה המאה  בראשית  מופתי,  בתכנון  מחדש,  ,  20-שנבנתה 

הסובייט השלטון  מקומי  .  יתחת  אל  ) נעפיל   Theהקסקד 

Cascade  ,) שנות חמישים  לרגל  שהוקם  עצום  מונומנט 

נבקר בהיכל הספר שבו נשמרים,   ,שלטון סובייטי בארמניה

ארמנים   יד  כתבי  ונחקרים  ,  ומאוירים  קדומים משומרים 

טבח און המרכזי לזכר  ואת המוזיתר ההנצחה  אנפקוד את  

בבונ  העם הארמני המנוח תחומי  -הרביתו של האומן  בקר 

( פרג'נוב  מיוחד  Parajanovסרגיי  אתר  למוזיאון,  ( שהפך 

  לון בירוואן.ומעורר השראה. נ

 

 גרני וגרהארד  - 21.9.2022רביעי, יום 

שבו   ,אתר ארכיאולוגי חשוב,  (Garniבבוקר ניסע אל גרני )

לספ  ניצב הראשונה  המאה  בן  רומי  היחיד  ,  ירהמקדש 

המדינה התנצרות  את  העתיקה.  ששרד  על   מקדש  ניצב 

משושי  של  מרהיבות  תצורות  שבו  עמוק  קניון  של  גדותיו 

ענקיים גראל  נמשיך  .  בזלת  )מנזר  מן  ,  (Gerhardהארד 

 נלון בירוואן. . שחלקו חצוב אל תוך הסלע, 12-המאה ה

 

ר  מנז  –גטס ארהר   – 22.9.2022, חמישי יום 

   טביליסי -האגפט 

נפקוד  הבוקר נפרד מירוואן ונצא בדרכנו חזרה לטביליסי. 

במורדותיו של הר ארגטס  (,Amberdאת מצודת אמברד )

(Aragatsההר הגבוה ביותר באר ,).נמשיך  מניה של היום

מנזר ימי  (, Haghpat) ד בואך מנזר האגפתבמעלה נהר דב

גאורגיה   –נמשיך לעבר גבול ארמניה ביניימי מפואר. 

 אל שדה התעופה בטביליסי.ולאחר חציית הגבול נמשיך 

  החזרה הביתה –  23.9.2022, ישי יום ש

 (. 692LY ,01:10-02:45על לתל אביב )-ונטוס ממנה בטיסת לילה של אל



   

 

 

 

 חיר ותנאים:מ 

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

 050-7622123 :, טלפון וןבסיעק יותם

 

 :  10.7.2022עד תאריך מת, בהרשמה מוקד יזוג בחדרלאדם  מחיר

 2620$יילים: מט 10-15

 2520$טיילים: מ  20-16

 2390$מטיילים:  20-25

 

 לפחות $200-יתייקר ב ת/תתףש מר להמחי 20227.01.לאחר 

 350$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 מחיר למטייל בחדר זוגי בקבוה
 !25רבי הוא מספר המטיילים המ

 

 מחיר המסע כולל: 
 כמפורט בתכנית המסע  ," אל על בחברת " ת בינלאומיות סוטי

 אשרת כניסה לארמניה 

 כוכבים  3ת בדרגטובים ומלונות  וניםיפנס :לינה

 וערב   , צהריים ארוחות בוקרמלאה.  :כלכלה

 יפים בחלק מהימים. ניבוס או אוטובוס, ג'מי :חבורהת

 
 : ע לא כוללהמסמחיר 

 בארוחותמשקאות 
 ם דמי צילום באתרי

 ות אופי אישי הוצאות בעל

 רטת בדף המסלול  מפו כל פעילות נוספת שאיננה 

 

 

 עליכם לעשות ביטוח בריאות ומטען.   :ביטוח רפואי

 ת מקרה תאונה אבדן ונזק. על הביטוח לכסו

   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 שינוי בגובה ההיטלים



   

 

 
 יטול הרשמה: ב

 יוזמנו כרטיסי טיסה שמיים.   עים(נוס 10)הרשמה של  עם הבטחת היציאה למסע
 200$של תשלום בכרוך  קודם ליציאה למסע ימי עבודה 60-45בין  ביטול
     ל. ממחיר הטיו 50% כרוך בתשלוםליציאה  או פחות קודםעבודה   ימי 44-30 רשמהה 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 
ש  יש בדרכון  לפחות  להצטייד  המיועד  6תוקפו  הכניסה  מיום  קדימה  ת  חודשים 

 (.  2023מרץ   וףסעד )כלומר תקף לפחות  אורגיה ולארמניהלג

 

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

זאת  הינם  מות  בחלק מהמקושירותי התיירות   ולקחת  בכך  יש להכיר  ברמה בסיסית. 

גם הם ות עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני היציאה.  שינויים בלוח הטיס  בון.שבח

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

 

   על פני מ' מ ,0023 -סע ייערך בגובה של כמהמקטן מאד חלק  :עם גובההתמודדות 

  של מחלת גבהים טומים סימפת 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 

    ישום ייעשה על גבי הרו ופורטו למעלה. התנאים וההגבלות שהוזכר לכל ה/הסכמתואת 
   ובצירוף צילום  שיוחזר בדואר אלקטרוני או בפקס ,)בעמוד הבא( טופס הרישום המצ"ב

 . דרכון
 
 

 

 

 

           

 

 



   

 טופס הרשמה  - ארמניה            
 יעקבסון בהדרכת יותם        

 

 23.9.2022 :תאריך חזרה                                     14.9.2022 :תאריך יציאה

 

 : פרטים אישיים

 

 (: ________________ עברית)שם פרטי _(: _____________ עברית)שם משפחה 

 

 (: ________________ לועזית)שם פרטי (: ______________לועזית)שם משפחה 

 

 אישה /גבר :  רמגד  ________/____/____ :  תאריך לידה

 

 : פרטי התקשרות

 

:  ישוב____   דירה ' ____  מס' ________________ רח(: עברית)כתובת 

 _________ 

 

:  ישוב____   דירה ' ____  מס' ________________ רח(: זיתלוע)כתובת 

 _________ 

 

 : __________ מיקוד

 

 : _______________ טלפון נוסף ________________ :  טלפון עיקרי

 

 : ____________________ @  _____________________דואר אלקטרוני

 

 :פרטי דרכון

 

 (נא לציין מדינה______________________ ): __לא      אחר  / כן  :   דרכון ישראלי

 

 : _____________________________דרכון' מס

 

דרכון בתוקף עד   /___/___ 20: _____הוצאת דרכוןתאריך 

 ______20 / _____/____ 

 

 (: _____________ בלועזית)מקום הנפקת הדרכון 

 

 : ת/מעוניין,  ת לבד/ת שנרשם/מטייל

 

 לא   /כן  (      350$בתוספת תשלום )בחדר ליחיד 

 

 לא   /בת זוג בחדר       כן   /בשיבוץ בן 

 ... המשך בעמוד הבא                                                                                          

 



   

 

 

 : בקשות מיוחדות

 

 (:      נא להקיף את הרלוונטי)אוכל בטיסה ובשאר המסע 

 

 _____ (: _______________נא לפרט)אחר       /צמחוני            /רגיל      

 

 : ___________ חבר' מס: ________________ בחברת תעופה:   מועדוני תעופה

 

 

 מאסטר קארד /ויזה  : רטי כרטיס אשראי פ

 
 __________________ ז .ת' מס: ________________________ שם בעל הכרטיס

 
 ________  תוקף  _______:____________________ראיכרטיס אש' מס

 
 ____ __ _ספרות בגב הכרטיס 3
 

 _______  תשלומים' מס: ______________ סכום לחיוב
 
 
 .תשלומים ללא ריבית 2

 .גולדן טורס בהתאם למדיניות חברת, בקרדיט, ם מעבר לכךתשלומי
 . יקבע ביום התשלום והינו שער מזומן גבוה ביום התשלום$ -שער ה 

  

                                   
                      

 ! טופס ההרשמה צילום הדף הראשון של הדרכוןנא לצרף ל

 

 

 

 ______ _______________: חתימה                  _________________ :תאריך 

 

 

 

 , תל אביב 100החשמונאים טיולי "טרגט", 

 054-5233248רשטיין, הסוכן:  רוד זילבמנמס' טלפון של 

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

 rod@targetours.co.il דוא"ל למשלוח:

 050-7622123, יותם יעקבסון: המסעולאופי  תכנית בקשר בכל שאלה       
 

 

mailto:rod@targetours.co.il

