
be our B2B partner
b2b.zakher.travel

Reservation of hotels in Georgia in relevant prices;
Air ticket sales;
Professional guide translators (male and female);
 Transfer services;
Organization of tours for individuals, groups and         

families; 
Organization of regional & city tours within Georgia;
Hunting tours;
Shopping tours;
Organizing photography tours;
Legal Services;
VIP services;
Travel insurance;
Picnic tours.

Tourism and travel-related services
provided by Zakher agency:

zakher.travel

 اكتشفوا جورجيا مع
شركة زاخر للسياحة

تقدم شركة زاخر للسياحة والسفر خدماتها التالية

Explore best of Georgia 
with Zakher Travel Agency!

حجوزات كافة الفنادق في جورجيا  بأسعار تنافسية
حجوزات تذاكر الطيران 
خدمات ا�رشاد السياحي والترجمة (نساء و رجال) 
تأمين وسائل النقل 
تنظيم رح�ت خاصة ل�فراد و المجموعات و العوائل 

جو�ت منظمة في اهم مدن جورجيا السياحية  السياحية
تنظيم رح�ت الصيد 
تنظيم رح�ت التصوير 
تنظيم جو�ت التسوق 

مساعدة حقوقية
VIPخدمات كبار الشخصيات 
التأمين الصحي للسفر 
تنظيم رح�ت الشواء والباربيكيو 
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GEORGIA OFFICE

+995597 99 19 10 
georgia@zakher.travel

 مكتب جورجيا
+995597 99 19 10 

georgia@zakher.travel
zakher.travel.grorgia zakher.travel.grorgia



جولة التبلي¡

 جولة في مدينة تبليسي القديمة
 جسر الس�م ، منتزه ريك , رحلة التلفريك إلى قلعة 

ناريكا� ، تمثال أم جورجيا
 مسجد جمعة ، منطقة حمامات الكبريت , ش�ل

ليغفتاخيفي
متنزه متاتسميندا الترفيهي .

جولة تسوق في تبليسي
 ليلو مول , ايست بوينت مول 

 تبليسي سيتي ,جاليريا مول 
جولة بحيرات تبليسي :بحيرة ليزي وبحيرة الس�حف

نصب تاريخ جورجيا 

 جولة غودوري
 جولة غودوري في جبال القوقاز

 بحيرة زينفيلي 
قلعة انانوري، مشهد بانورامي لغودوري 

 جولة  كزبيكي
الذهاب الى جبال كزبيكي بسيارة دفع رباعي

زيارة كنيسة غرغاتي ترينيتي  

جو�ت برجومي وبكوريا²

مدينة كهف اوبليستيخ 
 متنزه برجومي المعدني 

 جولة قلعة الرباط
منتجع كهف فاردزيا

 جولة باكورياني (منتجع شتوي لتزلج)

جولة كوتاي¡

جولة في مدينة كوتايسي
 كهف بروميثيوس 

محمية ساتابليا الطبيعية
جولة مرتيفالي كانيون

جولة باتومي

 جولة في مدينة باتومي
  مسرح باتومي للدراما ، نصب نبتون ، الساعة الفلكية 

ساحة نصب ميديا , ساحة بيازا
 كنيسة باتومي ا¸رمنية ، كنيسة القديس نيكو�س في 

 باتومي ، مسجد أورتا
ميناء باتومي البحري ، تمثال علي ونينو المتحرك 

الجادة القديمة والجديدة في باتومي 
ش�ل ماخونتيستي 

 حديقة باتومي النباتية
باتومي مول 

منتزه ماتيرا� الوطني 
متنزه دونديراجيكال

جولة الكاخيتي

جولة في (مدينة الحب) وبودبي

(                                             ) م�حظة : ينصح بالمبيت لليلة و يومين

(                                             ) م�حظة : ينصح بالمبيت لليلة و يومين

(                                             ) م�حظة : ينصح بالمبيت لليلة و يومين

(                                             ) م�حظة : ينصح بالمبيت لليلة و يومين

جولة داشبا¼

ش�ل  تسالكا
قرية تسالكا و داشباشي

جسر الجوهرة

(                                             ) م�حظة : ينصح بالمبيت لليلة و يومين



TBILISI TOUR:

Tbilisi old city tour 

 Bridge of Peace, Rike park, Cable car trip to 

Narikala fortress, Mother of Georgia, Jumma 

Mosque, Sulfur baths district, Leghvtakhevi 

waterfall , Mtatsminda amusement park . 

Tbilisi shopping tour 

 Lilo Mall , East Point Shopping Mall

 Tbilisi City Mall  , Galleria Mall.

Tbilisi Lakes’ tour : Lisi Lake ,  Turtle Lake 

Chronicles of Georgia . 

•

•

•

Kutaisi city tour

Prometheus cave 

 Sataplia nature reserve 

Martvili Canyon tour 

KUTAISI TOUR: 

Borjomi tour 

Uplistsikhe cave town 

 Borjomi mineral (central) park. 

Rabati Castle tour 

 Vardzia cave resort.

Bakuriani tour (ski resort)

•

•

BORJOMI & BAKURIANI 

(Note: It is recommended one night / two days)

  Batumi Drama Theater, monument of the 

Neptune , astronomic Clock , the Medea    

monument Square.

Batumi Armenian church , Saint Nicholas 

Church in Batumi, Piazza Square,  “Orta Jame” 

Mosque.

 Batumi sea port, moving sculpture Ali & Nino, 

old and new boulevard in Batumi. 

Makhuntseti waterfall

Botanical garden of Batumi

Batumi mall

Mtirala National Park & Dendrological Park

•

•

•

•

•

•

•

BATUMI TOUR:

(Note: It is recommended one night / two days)

GUDAURI TOUR:

Gudauri tour in Caucasus Mountains 

 Zhinvali water reservoir, Ananuri Fortress, 

Gudauri view point

Kazbegi tour :Drive to Kazbegi Mountain by 

4x4 car, visit Gergeti Trinity Church

•

•

(Note: It is recommended one night / two days)

       Sighnaghi city tour (city of Love) & Bodbe

KAKHETI TOUR:
•

 Tsalka waterfull

Tsalka and Dashbashi villages

The Diamond Bridge

DASHBASHI TOUR:

•


