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מקדוניה – הרפובליקה של מקדוניה ,מדינה בחצי האי הבלקן בדרום מזרח אירופה ,גם היא אחת משבע מדינות אשר הרכיבו את הפדרציה של
יוגוסלביה אשר התפרקה עד האחרונה שבהן .מקדוניה גובלת בקוסובו ,סרביה ,בולגריה ,יוון ואלבניה .מבחינה גיאוגרפית שופעת בהרים ,עמקים ,נהרות,
אגמים ומפלים שוצפים .רוב תושבי המדינה הינם מקדונים ,דרום סלביים אשר הגיעו לכאן במאה ה 6-לספירה .האלבנים הינם מיעוט במקדוניה ,אחריהם
הטורקים ,הרומאני ,הסרבים ואחרים .בטיולנו נבקר בפנינים החשובות של המדינה ,אוכריד היא הפנינה שבכתר ,מושכת ביופיה הגיאוגרפי והטופוגרפי וגם
האנושי ,שוכנת על גדות אגם אוכריד ,נהנית מכל העולמות ,של הרים נישאים ,ימה (אגם ענק) ,מבצרים ,עיר עתיקה מבוצרת ,טירות מימי הביניים ,מנזרים
יפהפיים ,משובצת בבתי קפה מסורתיים על גדות האגם ,בארים מהם בוקעים קולות של מוסיקה מקומית ומערבית בעיקר בלילות ,בתים ומבני ציבור מימי
השלטון העות'מאני ועוד...חגיגה של ממש!!!!
סקופיה –  – Skopjeעיר הבירה של הרפובליקה של מקדוניה והגדולה מבין הערים במדינה .זוהי העיר הפוליטית ,התרבותית ,הכלכלית והמרכז האקדמי
של המדינה .העיר ששוקמה בצורה גרנדיוזית ,לאחר רעידת אדמה קשה שכמעט כילתה אותה .עיר המלאה מונומנטים ,מבני ענק ,פסלים ומזרקות.
אוכריד –  - Ohridהעיר הקסומה ביותר במקדוניה ,בעלת אופי שנשמר לאורך הדורות ,יש בה הכל ,הרים נישאים ,אגם עם מים כחולים צלולים ,עיר אשר
מבניה משתפלים אל גדות האגם היפהפה בכל שעות היום ובלילה הופך מסתורי מואר באין סוף אורות סביבו ,מבצרים ,כנסיות ומנזרים עתיקים בהם נוכל
לראות אוצרות אשר נשתמרו מתחילת הנצרות ,המשתפלים אל האגם השזור במסעדות ,בתי קפה ובארים המציעים כל טוב.
ביטולה –  – Bitolaהעיר האדמינינסטרטיבית ,התרבותית ,התעשייתית ,המסחרית והמרכז החינוכי של דרום מקדוניה .העיר שוכנת בחלקו הדרומי של
עמק פלגוניה מוקפת ברכסי הרי באבא ( )Babaונידז'ה ( .) Nidžeבטיולנו נטייל בעיר ונבקר בגולת הכותרת של האזור ,בעיר העתיקה "הרקליאה
לינסיסטיס" ( ,)Heraclea Lyncestisהעיר אשר נוסדה על ידי פיליפ ה 2-המקדוני באמצע המאה ה 4-לפנה"ס ומהווה היום את העיר העתיקה והשמורה
ביותר במקדוניה ואחת השמורות בבלקן מאותה תקופה.
מרבית האוכלוסיה של מקדוניה מורכבת מעמים אתניים ודרום סלביים אשר הגיעו לאזור במאה ה 6-לספירה .המקדונים מרכיבים את הרוב ,אחריהם
האלבנים המהווים מיעוט גדול יחסית למיעוטים אחרים :הטורקים ,הרומאני ,הסרבים ואחרים.
טיול בין פניני הבלקן יגלה בפניכם עולם שונה ונסתר ממה שידעתם עד כה על חלק זה של הבלקן ,על נופיו העוצרי נשימה ,ערים עתיקות ושמורות למרות
המלחמות אשר עברו ,אנשים נעימי הליכות ,אוכל טוב ומוסיקה בלקנית נעימה ושמחה שתשמח גם את ליבנו.

מה נראה בטיולנו

Ohrid 


העיר העתיקה המבוצרת על כל שעריה



מבצר המלך סמואל
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 - Plaošnikפלאושניק – האתר השמור



התיאטרון העתיק של אוכריד



כנסיית יוחנן הקדוש מקניאו



כנסיית הקדושים קלימנט ופנתילאימון



מנזר נחום הקדוש



הבית של משפחות רוביווצי ואורנייה ( )Robevci & Uranija



אגם אוכריד

 סקופיה


שער הנצחון  -פורטה מקדוניה



גשר האבן והמוזיאון הארכיאולוגי מולו



מגדל השעון



צלב המילניום



בית הקדושה מריה תרזה
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מבצר סקופיה



העיר העתיקה העות'מאנית



מסגד מוסטפה פאשה



כנסיית המולד המקדונית



הרובע העסקי של סקופיה



המבנים בסגנון הברוטלי המתנשאים בעיר

 - Tetovo טטובו


קניון/ערוץ מאתקה

 מערת ורילו ((Vrelo Cave


מנזרים



שייט על נהר הטרסקה (בקניון מאתקה)

 - Bitola ביטולה


העיר העתיקה הירקליאה

Mail: info@azjanddytours.com



סאאט קולה – מגדל השעון



הבאזר העות'מאני הגדול

 סטרוגה



 -Vevčaniווצ'אני העיירה
מעיינות ווצ'אני

תל אביב – אוכריד
ניפגש בשדה התעופה בטרמינל  1בנתב"ג ונמריא לעבר הבלקן .לאחר הנחיתה שלנו בנמל
התעופה הבינלאומי סנט פול של אוכריד ,נאסוף את כבודתנו ונתחיל את הטיול שלנו .ניסע לאורך
מסלול פנורמי מרהיב מסביב לאגם .אוכריד ,הינה עיר עם עבר היסטורי ומורשת עתיקה מאד
ולפיכך נבחרה על ידי אונסק"ו ב 1980 -כעיר של משמורת עולם .אוכריד השוכנת בין הרים
נישאים לגובה של 2,100מ' הינה רכוש טבעי המוסיף למיקומה וכוחה .העיר נחשבת ל"פנינה"
היוקרתית בכתר של מקדוניה .נבקר באחת הפנינות של העיר העתיקה המבוצרת ,אליה חובר
המבצר המשמש ככתר מעליה ,מבצר המלך סאמויל ( , )King Samoilהשער הנמוך ,השער
הגבוה ,והשער החזיתי בקרבת כנסיית בוגורודיצה צלניצה ( .)St. Bogorodica Celnicaנוכל לראות
את האמנות הארכיטקטונית המסורתית של אוכריד לאורך הרחובות ( )Car Samoilוהסימטאות
"אילידנסקה" ( .)Ilindenskaשני המבנים האולטימטיביים אשר מאפיינים את הארכיטקטורה
המקומית החדשה הינם שני בתים על שם "רובווצ'י ( ,)Robevciואוראניה ( .)Uranijaלאחר הפסקה
נמשיך למנזר נאום הקדוש ( ,)St Naum Monasteryהמרהיב ביופיו במקדוניה,אתר עלייה לרגל.
המנזר יושב על רמה מעל העיר אוכריד והאגם ,ומכותר בגבעת גלצ'יצה ( ,)Galičicaנוסד על ידי
נחום הקדוש ב ,910 -אך המנזר אנו עדים לו ,נבנה על שרידי קודמו במאה ה .16-השרידים אשר
נשארו מהמאה ה 10-הינם הקפלה והקריפטה של נחום הקדוש .הפרסקאות הינם משנת 1806,
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לצד הקפלה ניתן לראות את הניסים של סנט נאום (נחום הקדוש) .בכניסה נראה את ממציאי
הכתב הקירילי בעבודת פרסקו יפה ,את קיריל ומטודיוס.
בתום היום ניסע למלוננו אשר באוכריד לארוחת ערב וללינה.

אוכריד – סקופיה
לאחר ארוחת בוקר נעזוב את אוכריד היפה אליה נחזור שוב בעוד כמה ימים ונשים פעמינו אל עבר עיר
הבירה סקופיה .לאורך נסיעתנו ישתקפו אלינו נופים מקסימים ונשמע את סיפור העיר סקופיה אותה פקדו
שליטים רבים כמו את שאר מדינות הבלקן .כאן שלטו הרומאים ,הביזנטים ,האימפריה העות'מאנית ,וכל
אחד השאיר חותם על העיר בדרכו .עם הגיענו לעיר כבר במבוא נראה עיר מונומנטלית ,עיר אשר פרנסיה
רצו לפצות על ההרס אשר פקד אותם ברעידת האדמה הגדולה שכמעט כילתה את העיר כולה ,בנו אותה
מחדש אך בצורה גרנדיוזית .חלק מהתושבים עדיין מקטרים על כך שהושקע ממון רב במקומות הלא נכונים,
אבל כל אחד רואה מהזוית שלו מראה אחר .לאחר סיור רכוב ,נתחיל את הסיור הרגלי בעיר ,נראה ריכוז
גדול של אתרים המתחרים האחד בשני בגודלם .נעבור דרך שער הנצחון של העיר "פורטה מקדוניה"
השער המעיד כי הוא שער הכניסה למקדוניה ,פסלים רבים מעטרים את הרחובות וכיכרות העיר ,נעבור על
פניהם ,נדבר על חלק מהם ,נראה את גשר האבן מעל נהר וארדאר ( )Vardarהמחבר את שני חלקי העיר,
מצד אחד את הבזאר הגדול העות'מאני ומעברו השני את כיכר מקדוניה שם נעבור ,צלב המילניום ,בית
הקדושה מריה תרזה ,המוזיאון המקדוני ,מוזיאון המאבק של מקדוניה ,מבצר סקופיה ,נסיים את סיורנו
באזור העות'מאני בו נראה את האדריכלות העות'מאנית במיטבה ,הבאזר הגדול ,המסגדים ,השווקים,
חנויות ובתי קפה מהם בוקעים צלילי מוסיקה וריחות של אוכל ,קפה ,ומתוקים כמיטב המסורת הטורקית.
בסוף היום נגיע לארוחת ערב ולינה במלוננו בסקופיה.

Mail: info@azjanddytours.com

סקופיה – טטובו – קניון מאתקה – מערת ורלו  -סקופיה

Matka Canyon - Credit to Goran Anastasovski pic

לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע ליום שכולו טבע .נתחיל בכפר האתנוגרפי טטובו שמציג לנו את החיים במקדוניה
בצד זה של המדינה .נבקר במסגד יחודי ,צבעוני העטור כולו בציורים של ערים ועיירות מהמאה ה .19-מכאן
נתחיל לנשום אוויר עוד יותר נקי ,ניסע לערוץ מאתקה "קניון מאתקה" ( ,)Matka Canyonאחד האתרים
המרהיבים ביופיים בטיולנו ומהיפים בשמורות הטבע של מקדוניה .הנופים אשר ילוו אותנו קסומים לא פחות.
עם הגיענו לקניון מאתקה נתחלק לקבוצות קטנות ונשוט על נהר הטרסקה ,נהנה מהשקט ונשמע את הטבע,
את ציוץ הציפורים והעופות הגדולים המקננים באזור ,אם יתמזל מזלנו גם נראה אותם .בתוך היערות
הסבוכים חיים להם בבטחה בעלי חיים ,עופות חלקם אינדמים למקום ,צמחים המשווים למקום מראה של גן
עדן .עם הסירות נשוט לכיוון אחת משתי המערות בעלות אותו שם ורלו ( .) Vrelo Caveהאחת היא עמוק
מתחת למים עליהם אנו שטים והשניה היא מעל המים אליה נגיע ,נראה את הנטיפים אשר נוצרו במשך
מליוני שנים .את החלק הרגלי כאשר נרד על גדות הנהר ,נעשה בהליכה על גשרונים מעץ אשר יובילו אותנו
כמו בקסם בין הנופים המסתתרים בחלקם מהעין לאורך הנהר .לאחר שנסיים את חלק ההליכה במקום,
נקנח בארוחת צהריים באחת המסעדות השוכנות על גדות הנהר ,נוכל ונמשיך להינות מהטבע הנפלא .עם
סיום נחזור לסירות אשר יובילו אותנו לנקודה ממנה התחלנו את טיולנו בקניון.
נגיע בסוף היום מלאי חוויות ובאנרגיות טובות למלוננו בסקופיה לארוחת ערב ולינה.
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סקופיה – סטרוגה  -אוכריד
הבוקר נעזוב את סקופיה הבירה ונחזור לכיוון אוכריד ממנה התחלנו את הטיול שלנו .בנסיעתנו נהנה
מנופים הנשקפים אלינו כמו גלויה ,המקדונים אומרים שהם קיבלו מתת אל יותר מכל עמי הבלקן ,והם
מאוהבים במדינה שלהם .זה מחמם את הלב לראות עם שסבל מכיבושים ומלחמות עדיין מעריץ את מדינתו.
לפני שנגיע לאוכריד נעצור בעיר קסומה החצויה בנהר דרים המכונה "הנהר השחור" עליו סטרוגה יושבת
משני צידי גדותיו .נהר דרים נשפך אל הים האדריאטי ולכן מהווה נקודת ציון חשובה מבחינה גיאוגרפית
פיזית במקדוניה .העיר סטרוגה מייצגת את השונות בתרבויות ,דתות ,מנהגים ,כך נראה מבנים דתיים
וחילוניים נוצרי ים אורתודוקסים ,מסגדים המשמשים את המיעוט האלבני המוסלמי בעיר .כולם חיים בשלום
זה לצד זה .בכל שנה בחודש אוגוסט מתכנסים על "גשר השירה" משוררים ,זמרים וכותבי עת מכל רחבי
העולם הלוקחים חלק בפסטיבל הכתיבה והשירה .נסייר רגלית בעיר ונתרשם מהעיר החצויה משני צידי
הנהר על רחובותיה וסימטאותיה המרוצפים באבנים אשר הזמן נשקף מהן .לאחר הפסקה קלה לקפה או
בירה מקומית ,נמשיך בדרכנו לאוכריד .עם הגיענו נמשיך את הסיור בעיר במקומות אשר אותם לא הספקנו
ביום הראשון ,נבקר במוזיאון האייקונים ,מוזיאון עיסת נייר ובחנות הפנינים המפורסמת של העיר.
לקראת הערב נגיע למלוננו לארוחת ערב ולינה באוכריד.

אוכריד – ביטולה – אוכריד
היום ,לאחר ארוחת הבוקר ,נשים פעמינו לכיוון עיר נוספת ברשימת פניני מקדוניה ,העיר ביטולה אחת
מהערים העתיקות במקדוניה ,שגם כאן ההיסטוריה של שליטיה משתקפת ממנה דרך ארכיטקטורה,
היסטוריה ותרבות .ביטולה מכונה "עיר השגרירים" משום שבעיר שגרירויות רבות של אירופה השוכנות כאן.
עם הגיענו נעשה סיור מודרך רכוב ולאחר מכן נתחיל בסיור רגלי בעיר .נתחיל אולי ברחוב הנחשב ביותר
בעיר" ,רח' שירוק סוקאק" ( ,)Širok Sokakהמשמש כמעבר מרכזי אליו כולם מגיעים לראות ולהיראות,
נעבור דרך מגדל השעון המרשים "סאאט קולה" ( )Saat Kulaבו הבחנו בכניסה לעיר ,דרך מזרקת ורגינה
בכיכר מגנוליה נשמע את סיפורה ,נמשיך לבזאר הגדול " ( )Stara Čaršijaמהתקופה העות'מאנית ,אחד
מאזורי הסחר החשובים בעיר ,נמשיך בסימטאות בהן מאות חנויות המציעות את מרכולתם לעוברים ושבים
ובעיקר לתיירים.
את חלקו השני של היום נקדיש לביקור באחד האתרים החשובים והנחשבים ביותר במקדוניה .הירקליאה
( ,)Heraclea Lyncestisעיר עתיקה מתקופת כהונתו של המושל פיליפ ה 2-ממקדוניה אשר יסד את העיר
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במאה ה 4-לפנה"ס .נשמע את תולדות המקום ,על תפקיד היוונים והרומאים בבלקן .האתר הארכיאולוגי
מאכלס בתוכו מבנים ציבוריים רבים :התיאטרון הרומי ,בתי המרחץ הרומיים ,הבסיליקות אשר נוספו
בהמשך בתקופה הביזנטית ,המקדש היהודי ,והמרשים ביותר הוא ריצפת פסיפס באמנות נוצרית דתית
ששמורה היטב עד היום.
בתום היום ניסע למלוננו אשר באוכריד לארוחת ערב וללינה.

אוכריד – שמורת וואצ'אני והעיירה
היום נקדיש לעוד יום של טבע קסום .ניסע לשמורת ווצ'אני (.)Vevčani springsהשמורה הינה
מהמפורסמות בשמורות הטבע של מקדוניה .המעיינות ,המפלים השוצפים זורמים כל השנה
בזכות מיקום השמורה המשתפלת מהר יאבלאניצה ( )Jablanicaועוברת דרך עיירה הנושאת את
אותו שם .בשמורה מערות נטיפים רבות ,בהיות האזור מקום קארסטי .לכל נביעה בשמורה יש שם
עם סיפור משלו ,נשמע על כך בסיור שלנו .המפל הגדול מתחיל מגובה של 2000מ' מעל פני הים,
כאשר מימיו נובעים מתוך הקרחון ,האגם מעל הר יאבלאניצה ,נדבר על התופעה .ווצ'אני ידוע
מבחינה היסטורית בזכות מיקומו עוד בתקופה העתיקה ,בהמשך עם פיתוח האדריכלות המקומית
בכנסיות אשר נשתמרה ,מהמאות ה 17-וה .18-נמשיך בשבילים המובילים אותנו אל המעיינות
והמפלים השוצפים מהתקופה הרומית.
אחה"צ המאוחרות נחזור למלוננו להתארגנות ומנוחה קלה לפני ארוחת ערב חגיגית אליה נלך
היום ,המלווה במופע פולקלור מקומי של אמנות הריקוד והמוסיקה המקדונית .בתקופת הפסטיבל
בקיץ הרחובות מלאים בתיירים המגיעים במיוחד לפסטיבל הפולקלור.
בתום היום נחזור למלוננו ללינה ,באוכריד.
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אוכריד – תל-אביב
היום נעזוב את מלוננו אשר באוכריד ,מקדוניה.
תם טיולנו והמסע שלנו בארץ מרתקת על אתריה היפים והמעניינים אשר נגלו לכם במלוא הדרם,
על נופיהם ,מבניהם ואנשיהם המכניסי אורחים ,על המטעמים המקומיים המשלימים לנו את
התמונה ,חלקם מוכרים לנו מארצות בלקן אחרות במוטיבים שונים.
אנו מודים לכם שהייתם חלק מהטיול בפניני מקדוניה ,שמחנו לארח אתכם ומאחלים לכם טיסה
נעימה ובטוחה הביתה .נשמח לראותכם שוב באחד המסלולים שלנו.
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