המלונות הכי מפנקים
STAMBA

9.3

אולי המלון היפה ביותר בטביליסי! עיצוב מהפנט שיותר מזכיר מוזיאון לאומנות שבו הישן
מתערבב עם החדש .מיקום מעולה במרכז העיר בקרבת מטרו עם מסעדות וברים במקום.

 0.2ק"מ מהמרכז

מעלית

גן

 16-50מ"ר

מסעדה

מעוצב וואו

בדוק זמינות

ROOMS

9.0

מלון חדשני במיקום מ-ע-ו-ל-ה! צמוד למסעדות ,מטרו ,אזורי בילוי ובמרכז העיר העתיקה.
המלון מציע גן פנימי מדהים ,אזורי ישיבה על הגג ,מסעדות ועיצוב מקסים.

 0.4ק"מ מהמרכז

טרסה

 21-31מ"ר

מעלית

חדר-כושר

מרפסת

בדוק זמינות

BEST
E
CHOIC

IOTA

8.3

מלון מודרני וחדשני שנבחר לאחד מחמשת המלונות הטובים בעיר בקטגוריה .עם עיצוב
עדכני ,מיקום שאין לו תחרות ומתקנים ברמה גבוהה במיוחד ,זהו אחד המלונות המומלצים!

במרכז העיר

Rooftop

מעלית

כ 20-מ"ר

חדר-כושר

מסעדה

בדוק זמינות

SHOTA @ RUSTAVELI
BOUTIQUE
8.3

מלון חדשני במיקום מ-ע-ו-ל-ה! צמוד למסעדות ,מטרו ,אזורי בילוי ובמרכז העיר העתיקה.
המלון מציע גן פנימי מדהים ,אזורי ישיבה על הגג ,מסעדות ועיצוב מקסים.

 0.2ק"מ מהמרכז

טרסה

מעלית

 22-46מ"ר

מעוצב וואו

בריכה מקורה

בדוק זמינות

נבדק ואושר 2022

GEORGIAN-TRAVEL.COM

מלונות קזינו
AMBASSADORI

8.7

אולי המלון היפה ביותר בטביליסי! עיצוב מהפנט שיותר מזכיר מוזיאון לאומנות שבו הישן
מתערבב עם החדש .מיקום מעולה במרכז העיר בקרבת מטרו עם מסעדות וברים במקום.

 0.2ק"מ מהמרכז

Rooftop

מעלית

 25-47מ"ר

חדר-כושר

בריכה

בדוק זמינות

BEST
E
CHOIC

RADISSON
BLU

8.4

מלון חדשני במיקום מ-ע-ו-ל-ה! צמוד למסעדות ,מטרו ,אזורי בילוי ובמרכז העיר העתיקה.
המלון מציע גן פנימי מדהים ,אזורי ישיבה על הגג ,מסעדות ועיצוב מקסים.

 0.2ק"מ מהמרכז

Rooftop

מעלית

 28-47מ"ר

חדר-כושר

בריכה

בדוק זמינות

THE BILTMORE

8.7

מלון חדשני במיקום מ-ע-ו-ל-ה! צמוד למסעדות ,מטרו ,אזורי בילוי ובמרכז העיר העתיקה.
המלון מציע גן פנימי מדהים ,אזורי ישיבה על הגג ,מסעדות ועיצוב מקסים.

 0.2ק"מ מהמרכז

Rooftop

מעלית

 42-75מ"ר

חדר-כושר

בריכה

בדוק זמינות

נבדק ואושר 2022
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הוסטלים עם אווירה מחשמלת
FABRIKA

9.0

ההוסטל המפורסם ביותר בטביליסי שהוקם בתוך מבנה ששימש בעבר כבית דפוס .מקום
מגניב שמושך צעירים רבים מהעולם עם חצר קסומה מלאה במסעדות ,גרפיטי וגלריות.

 1.8ק"מ מהמרכז

סיורים חינמיים

מעלית

עיצוב וואו

שיעורי כושר

ברים ומסעדות

בדוק זמינות

BEST
E
CHOIC

GALLERY
HOSTEL

9.3

הוסטל קטן במיקום מעולה ובמחירים מצחיקים .עבר השנה שיפוץ ומציע חדרים פרטיים
ומשותפים עם שירותים פרטיים ומשותפים .יש אזור בילוי ומטבח משותפים ואפילו מרפסת.

 0.2ק"מ מהמרכז

מטבח
משותף

מרפסת
משותפת

 12-25מ"ר

סלון לבילוי

$10 +

בדוק זמינות

THE TBILISI POD

9.7

הוסטל חדש ומודרני מחוץ למרכז העיר בבניין חדש שמציע תאי שינה קטנים בחדרים
משותפים עם חללי בילוי לכל המבקרים.

 6ק"מ מהמרכז

נבדק ואושר 2022

מטבח
משותף

חצר

כ 23-מ"ר

סלון לבילוי

$18 +

בדוק זמינות

GEORGIAN-TRAVEL.COM

התמורה הכי גבוהה למחיר
BEST
E
CHOIC

MOXY

9.3

מלון ממשפחת  Marriott Hotelsחדש וסופר מודרני שמערביים אוהבים .המלון מעוצב
מדהים ומציע פינות ישיבה ,אזורי משחק ,בר ,בית קפה מעולה (ממול) ועוד.

 0.6ק"מ מהמרכז

אזורי ישיבה

מעלית

בינלאומי

בר

עיצוב וואו

בדוק זמינות

IBIS STYLES

9.0

מלון ממשפחת  IBISשנבנה לאחרונה באחד הרחובות השווים בעיר ,קרוב להכל! נושא המלון
הוא כבשים ויש בו מסעדה ובר מעולים בקומה ה.5-

על המרכז

Rooftop

מעלית

 20-31מ"ר

בינלאומי

בר ומסעדה

בדוק זמינות

KISI

9.5

המלון נמצא בלב העיר העתיקה ליד הגנים הבוטניים ואזור המרחצאות על גבעה קטנה (קחו
בחשבון) .זהו אחד האזורים הכי יפים בעיר שתהיו חייבים לבקר בהם .מלון חדש ונהדר.

 0.4ק"מ מהמרכז

טרסה

מרפסות

 19-21מ"ר

פינות ישיבה

בר קטן

בדוק זמינות

UNFOUND
DOOR

9.8

מלון מסוגנן עם עיצוב יוצא דופן ברמה עולמית .מעט מחוץ למרכז התיירותי אבל עם מטרו
מאוד קרוב ועל רחוב מאוד יפה .מלון שקשה למצוא ברוב המקומות בעולם  -שווה ביקור!

 1.5ק"מ מהמרכז

סיורים
וטיפולים

נבדק ואושר 2022

מרפסות

 20-77מ"ר

בר עם
מיקסולוג

עיצוב וואו
ושוב וואו

בדוק זמינות

GEORGIAN-TRAVEL.COM

הדירות הכי טובות בטביליסי
CASTLE

9.2

מלון דירות מהמיוחדים בטביליסי! נכס הסטורי שמזכיר טירה ומציע את המתקנים הטובים ביותר
בעיר כולל בריכה על הצוק עם נוף שמשתרע מתחת .מומלץ במיוחד למתפנקים!

 0.2ק"מ מהמרכז

נוף משגע

טרסה

 40-80מ"ר

מעוצב וואו

בריכה

בדוק זמינות

TAMARIONI

9.0

הדירה שמציעה מרפסת עם אחד הנופים המדהימים בטביליסי מול העיר העתיקה .מיקום כיף
במיוחד עם כל האטרקציות במרחק הליכה .הדירה בתמונה היא ה"סוויטה עם טרסה".

 0.4ק"מ מהמרכז

נוף משגע

מרפסת גדולה

 100מ"ר

עד  6אנשים

 3חדרי שינה

בדוק זמינות

CIBOLA
BOUTIQUE C

9.7

BEST
E
CHOIC

בבניין מדהים על רחוב סגור לרכבים שמלא בבתי קפה ,נמצאות  3דירות בוטיק מעוצבות
אדריכלית .הדירות מציעות גודל מפנק ,מטבח ,מרפסת ואווירה נהדרת .הדירה בגודל  74מ"ר.

 0.35ק"מ מהמרכז

מרפסת

דופלקס

 2חדרי שינה

מטבח

מעוצב

בדוק זמינות

8.3

STYLISH RUSTAVELI
APARTMENT

דירה שמשלבת את החדש שבתוך הדירה עם הישן המיוחד מחוץ לדירה שתוכלו לצפות בו
מהמרפסת .הדירה מעוצבת נהדר ומציעה הכל במרחק הליכה .הדירה בגודל  80מ"ר.

 0.35ק"מ מהמרכז

מרפסת

 2קומות

 2חדרי שינה

מטבח

מעוצב

בדוק זמינות

נבדק ואושר 2022
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הכי מיוחדים מחוץ לטביליסי
ROOMS

8.9

מי שמתכנן להגיע לקזבגי באמצעות הדרך הצבאית ורוצה להתפנק באחד המלונות הטובים
במדינה ששם דגש עם חומרים טבעיים ומוקף בהרים וחוויות חייב לבקר במלון !Rooms

קזבגי

נוף הררי

טרסה

מרפסת

מעוצב וואו

בריכה

בדוק זמינות

DUENDE

9.0

שעתיים וחצי מזרחית לטביליסי תמצאו את אחד מאתרי הנופש היחודיים בגאורגיה כולה עם
בקתות עץ בתוך היער שמציעות חוויה של חיבור לטבע ורגע של נחת מהלחץ והשגרה.

Khiza

על הנהר

ג'קוזי פרטי

מדורה

מטבחון

טיולים וסיורים

בדוק זמינות

JEWELBERRY
GLAMPING

9.0

BEST
E
CHOIC

כ 25-דקות מטביליסי ,במרכז שדה ירוק ופתוח נמצא אחד מאתרי ה Glamping-המושקעים
שקמו במדינה בשנים האחרונות שמייצרים אווירה תוססת עם מגוון פעילויות  -מומלץ במיוחד!

מצחתה

מרפסת/גינה

ג'קוזי

בריכה (בעונה)

ספא

מעוצב

בדוק זמינות

9.2

PARAGRAPH RESORT
& SPA

 45דקות מבטומי צפונה ,מתחבא לו אחד המלונות הקסומים והמטורפים בגאורגיה כולה! אם
מדברים על חופשת קיץ בטן-גב וניתוק מחיי היום-יום  -לא מתצאו יותר טוב מזה!

Shekvetili

פעילויות

חוף ים

בריכת אינסוף

אקווריום

מגלשות מים

בדוק זמינות

נבדק ואושר 2022
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הכי מיוחדים מחוץ לטביליסי
HILL IN

8.9

במרחק של כשעה מזרחה מבטומי תמצאו אתר נופש עם בקתות עץ ופינות ישיבה עם נוף של
פעם בחיים .מקום מושלם לקחת צעד אחורה ולהתחבר לטבע ברוגע.

טרסה

Keda

נוף משגע

מעוצב וואו

מטבחון

ג'קוזי

בדוק זמינות

MTSERLEBI

9.0

במרחק של שעתיים מערבית לטביליסי בקירוב לבורג'ומי ,נמצא מלון  5כוכבים חדש בלב הטבע
ומציע שירות ,מתקנים ופעילויות לזוגות ולמשפחות .בסיס טוב לסיורים יומיים לפעילויות.

Kvishkheti

מרפסת גדולה

נוף משגע

 17-57מ"ר

בריכות

פעילויות חינמיות

בדוק זמינות

GUDAURI
LODGE

9.0

BEST
E
CHOIC

כנראה המקום הטוב ביותר בגודאורי לחופשה .המלון חדש ומודרני ומספק גישה ישירה
למדרונות הסקי כבר מהמלון ומציע בריכה מקורה ,אזור ספא ,מסעדה ,השכרת ציוד ועוד.

Gudauri

טרסת שמש

חדר כושר

על אתר סקי

ספא

בריכה מקורה

בדוק זמינות

KVARELI
RESORT

8.3

קומפלקס חדש על שפת האגם עם שלל פעילויות במתחם ומחוצה לו ועיצוב מודרני וטבעי
להשלמת התחושה .כיף במיוחד לאוהבי השקט!

Kvareli

מרפסות

עיצוב וואו

חדר כושר

מטבח

בריכה עונתית

בדוק זמינות

נבדק ואושר 2022
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סיורי אוכל
בטביליסי
שפות הסיורים  -אנגלית ורוסית

סדנת אוכל גאורגי אותנטי
 החל מ$20-לומדים להכין את  2הקלסיקות של המטבח הגרוזיני
 החינקלי והחצ'אפורימשך הסדנה  -כשעתיים
כולל שתייה חריפה ונשנושים
מיקום  -מרכז העיר העתיקה

בדוק זמינות

ארוחה גאורגית וסדנת בישול
 החל מ$40-ארוחת ערב אותנטית שמלווה בסדנת אוכל ,שירה וריקוד
גאורגיים במיטב המסורת עם משפחה מהממת
משך הסדנה  -כ 5-שעות
כולל שתייה חריפה ,ארוחה מלאה ,שתייה קלה ונשנושים
מיקום  -נפגשים במטרו Avlabari

בדוק זמינות

סיור אוכל ויין בעיר העתיקה
BEST
E
CHOIC

 החל מ$70-טיול ו 9-טעימות מקומיות של אוכל ושתיה ברחבי
העיר העתיקה של טביליסי  -מומלץ!
משך הסדנה  -כ 4-שעות
הסיור מלווה בהסברים על נפלאות העיר העתיקה
מיקום  -מרכז העיר העתיקה

נבדק ואושר 2022

בדוק זמינות

GEORGIAN-TRAVEL.COM

סיור ברחבי
העיר טביליסי
שפות הסיורים  -אנגלית ורוסית

סיור יומי שווה בטביליסי
BEST
E
CHOIC

 החל מ$20-טיול בעיר העתיקה עם מדריכה מקסימה שתחשוף
בפניכם את הפינות הנסתרות של העיר ותספר לכם
על כל מה שחייב להכיר בעיר  -מומלץ!
משך הסדנה  3-5 -שעות
סיור הליכה

בדוק זמינות

סיור אינסטגרם בטביליסי
 החל מ$25-מחפשים סיור לא שגרתי? טיול יומי עם צלם שחושף
טיפים לצילום ברחבי העיר במקומות האייקוניים ביותר -
הסיור הכיפי בעיר!
משך הסדנה  -כ 3-5-שעות
סיור הליכה

נבדק ואושר 2022

בדוק זמינות
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סיורים יומיים
מחוץ לטביליסי
שפות הסיורים  -אנגלית ורוסית

צפון גאורגיה  -הדרך הצבאית
BEST
E
CHOIC

 החל מ$50-מבקרים במקומות היפים ביותר לאורך הדרך
הצבאית כולל מבצר אנאנורי ,אנדרטת הידידות
הסובייטית ,קזבגי ועוד.
משך הסדנה  -יום שלם
כולל נסיעה בג'יפ למבצר גרטי בקזבגי

בדוק זמינות

איסוף וחזרה למלון

סיור יין במחוז KAKHETI
 החל מ$40-סיור היין השווה ביותר בגאורגיה ,נקודה! חוויה של ייצור יין
ואוכל אותנטי בעיר הרומנטית בגאורגיה מעל עמק אלזאני.
משך הסדנה  -כ 10-שעות
מה כלול  -ארוחת צהריים ,טעימות יין ,מדריך והסעה
מיקום  -איסוף מהמלון

בדוק זמינות

שפה  -אנגלית בלבד!

סיור ב - MTSKHETA-עיר האוהבים
 החל מ$15-טיול מומלץ וקרוב לטביליסי בין מפגש נהרות
 Aragviו Mtkvari-בעיירה בשם Mtskheta
ששימשה כבירת גאורגיה בעבר
משך הטיול  -כ 4-שעות
מה כלול  -מדריך ,הסעה ושתיה קלה

נבדק ואושר 2022

בדוק זמינות

GEORGIAN-TRAVEL.COM

תחבורה

מטרו

השכרת רכבים

מוניות

נוח ומהיר עם  4תחנות מרכזיות
במרכז העיר .נסיעה עולה כ0.5-
לארי וכרטיס עולה כ 2-לארי
(חד-פעמי ומוחזר כשמחזירים את
הכרטיס)

יש חברות השכרת רכבים
בגאורגיה כמו גם אנשים פרטיים
שמשכירים את רכבם .אנו
ממליצים לשכור רכב מחברה.

הכי זול (בהפרש ניכר) והכי מהיר
להשתמש באפליקציות הבאות:
Yandex
Bolt

ניתן להשוות בין כל החברות כאן

נסיעה משדה התעופה לעיר העתיקה לא צריכה לעלות יותר מ 50-לארי (מקסימום!)
נבדק ואושר 2022
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אטרקציות מרכזיות

NARIKALA FORTRESS

ABANOTUBANI

RIKE PARK

המבצר המרכזי בעיר שניתן להגיע
אליו ברכבל ,להשקיף על העיר
ולהנות מהגן הבוטני

האזור העתיק ביותר בעיר שמציע
ארכיטקטורה מדהימה ,מרחצאות
גופרית ,מסעדות ופעילויות
נוספות

הפארק היפה ביותר בגאורגיה
שמציע שלל אטרקציות בתוכו
ומסביבו לכל המשפחה

נבדק ואושר 2022
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קניות ושופינג בטביליסי

LILO MARKET
במרחק של כ 15-דקות נסיעה
ממרכז העיר טביליסי נמצא שוק
דוכנים מהגדולים באירופה.

EAST POINT
מרכז בילוי בסגנון  BIGעם כל
המותגים המוכרים כולל NIKE
 ZARA, MANGOועוד.

SABURTALO
CITY MALL
הקניון הכי חדש והכי שווה
בגאורגיה ,נקודה!
כל הרשתות הכי מוכרות בעולם
שכולם אוהבים ב 70%-מהמחיר.

חשוב
נבדק ואושר 2022

קניון באזור התיירותי GALLERIA MALL -
שוק דוכנים בעיר "STATION SQUARE" METRO STATION -
שוק אומנים ומזכרות DRY BRIDGE FLEA MARKET -

לכתבה המלאה

GEORGIAN-TRAVEL.COM

תקשורת

רכישת SIM
חבל לקנות חבילה מהארץ לא משנה איזה סוג שירות אתם צריכים!!!
תוכלו לקנות  SIMעם חבילת אינטרנט ושיחות פנים/חוץ ארציות בעשירית
המחיר מבארץ.
ניתן לקנות ישר ביציאה בשדה לאולם קבלת הפנים (תמצאו חנות עם
הלוגו שמופיע בתמונה הנ"ל או במרכז העיר לחץ לצפיה במפה לקבלת
מיקום)

נבדק ואושר 2022
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המרת מט"ח

 -אין מה לפחד להמיר מט"ח בגאורגיה -

ניתן להמיר כסף כבר בשדה באולם קבלת הפנים (לבחור את השער הטוב
ביותר) מאחר והשערים זהים לאלו שבעיר
ניתן להמיר כסף מדולר/יורו או אפילו שקל ברוב המקומות בעיר

נבדק ואושר 2022
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