טיול מאורגן קרואטיה  -סלובניה
מדינות החופש והטבע
 8ימים 7 /לילות
קרואטיה מוכרת בזכות יופיה הסוחף ,נופיה המדהימים והתיירות בה מתרכזת בחופי הים האדריאטי עליו היא משתרעת
מחצי האי איסטריה במערב ועד דוברובניק בדרום דלמציה .מדינה יפהפיה עם שילוב מנצח של היסטוריה ,נופים פסטורליים
ואקלים נח ,עם חופים מפורצים ,איים ואיונים ,ערי חוף ציוריות רוויות בסיפורים היסטוריים של כובשים שונים לאורך אלפי
שנים אשר כל אחד השאיר את חותמו בדרך זו או אחרת .מדינה עם ארכיטקטורה מגוונת ,ארמונות ,מנזרים ,שרידים רומיים
רבים ,כנסיות עתיקות וגם חדשות ,וחומות .מדינה אקולוגית השומרת על נקיון הערים והפארקים באדיקות רבה ובכך שומרת
על איזון בין האדם לטבע ,פארקים ושמורות טבע אשר הוכרזו על ידי אונסקו כאוצרות משמורת עולם כמו שמורת פליטוויצה
המדהימה ביופיה ,ועוד פנינות כהנה וכהנה .ערים עתיקות אשר לכל אחת מהן ציביון יחודי משלה ,מדינה המשופעת
במפרצים ומפרצונים המהווים ערים ועיירות המציעות לתייר עולם ומלואו .עיר בירתה זגרב  ,עיר ציורית המציעה עבר והווה
דרך מבנים היסטוריים עליהם נשמע במשך טיולנו ,עיר מלאה בפארקים ובגנים מטופחים ,מזרקות ושדרות רחבות ,מבני
ציבור עתיקים וגורדי שחקים שלא פסחו על צמיחתה .בשני העשורים האחרונים התיירות בקרואטיה רק הולכת ומתעצמת
והתייר הישראלי למד להכירה ולחזור אליה שוב ושוב בסקרנות רבה וברצון לגלות שכיות חמדה נוספות .התיירות מהווה
למעלה מחמישים אחוז מכלכלתה של המדינה.
סלובניה מדינה קטנה כמו ישראל והמדינה הקטנה ביותר במזרח אירופה ,מדינה המציעה למי שאוהב טבע ופסטורליה
במלוא החופן .ארץ ירוקה מאד אשר מחציתה מחוסה יערות וחורשות ,אתרים מדהימים ,אגמים ונהרות בהם ניתן לעשות
רפטינג ,מערות נטיפים מהמפורסמות באירופה כמו מערות פוסטוינה וסקוצי'אן ,פארק הלאומי טריגלאב ,עיירת הדגל בלד,
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אגם בלד ,אגם בוהין ,הר ווגל ,מפלי סביצה ,וחוות סוסים בליפיצה ,הכל בנסיעות קצרות ממקום למקום .עיר הבירה הקטנה
והיפהפיה ליובליאנה השוכנת על נהר הליובלניצה על סימטאותיה העתיקות מצד אחד ומנגד מבנים בסגנון הבארוק ועד
לארכיטקטורה מודרנית ,הכנסיות ,הגשר המשולש ,הסימטה היהודית ,הגשרים על הליובלניצה ,פארק טיבולי המטופח ועוד,
רצועת חוף קטנה ,הריביירה הסלובנית עליה שוכנות ערים ועיירות ציורית.
מה נראה בטיולנו?


אגם בוהין בסלובניה



ערוץ הוינטגר



טירת בלד



בלד כולל אגם בלד



ערי הריביירה הסלובנית פיראן ופורטורוז'



מערות פוסטוינה ,מבצר פרדמיאמה



זגרב – מירוגוי  ,העיר העלית והעיר התחתית ,הקתדרלה ,דולץ ,שער האבן ,העיר העתיקה ועוד



סלון ,ראסטוקה



שמורת פליטויצה



זאדר ,פרימושטן ,טרוגיר



ספליט ,אומיש ,פלוצ'ה ,ניאום (בוסניה)



דוברובניק וחומות ,האי לוקרום



צבטאט ,וטיול כפרים
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תל-אביב  -בלד
ניפגש בשדה התעופה בן גוריון משם נטוס לליובליאנה ,בירת
סלובניה .לאחר נחיתה בשדה התעופה הבינלאומי של
ליובליאנה "ברניק" ,נתחיל את הטיול שלנו ונצפין לכיוון בלד.
נעבור על פני בלד אליה נחזור עם ערב ונגיע לאגם בוהין
) (Bohinjחלק אינטגראלי בשמורת פארק הטריגלאב ,נתרשם
מכנסיית יוחנן המטביל ,מהנוף הקסום כמו גלויה ,נשמ את
סיפור הזלטורוג ,לאחר הפסקת קפה קלה נמשיך לתוך
שמורת הטריגלאב ונעלה להר ווגל (  )Vogelממנו נהנה
מתצפית מרהיבה על כל הסביבה ,האגם והרחק לאלפים
היוליים .מכאן נמשיך לערוץ הוינטגר השוצף ,נעשה את
המסלול על גשרים מעץ ,נהנה מהאווירה המכושפת כאן .מכאן
נמשיך לכיוון בלד אך לפני שנעצור בעיירה עצמה נעלה
לתצפית לטירת בלד הבנוייה כמו צומחת מתוך הצוק הניצב
מעל אגם בלד .בלד עיירת נופש פסטורלית שהפכה מזמן
לסמל האולטימטיבי של סלובניה ,לא נפסח על מלון פארק
המפורסם ,או במסעדה של המלון בו נתאכסן  ,נפנק את
עצמנו בעוגת קרם שניט מקורית אשר טעמה ילווה אותנו זמן
רב .מכאן נמשיך למלון שלנו.
ארוחת ערב במלון בבלד

בלד – פיראן – פוסטוינה – פרדיאמה -
ליובליאנה
הבוקר נצא לריביירה הסלובנית ,רצועת החוף הקטנה בצפון
מערב חצי האי איסטריה עליו שוכנות כמה ערים ציוריות,
נעבור על פני קפודיסטריה ,העיר התעשייתית העתיקה קופר
( )Koperעל מספנותיה המקשרים את סלובניה עם שאר
חלקי העולם הימי ,ניסע דרך היין ונגיע ראשית לעיר פיראן
( )Piranהעתיקה ,פנינה ארכיטקטונית בסגנון גוטי ונציאני
שהוכרזה כעיר שמורה על ידי אונסקו ,נסייר בין סימטאותיה
הצרות ,הכיכר הענקית המקבלת את פני המבקר ולאחר
(,)Portorož
הפסקה נמשיך בדרכנו לפורטורוז'
עיירה בה ארמונות הוסבו לבתי מלון יוקרתיים מאד ,על
הטיילת שלה ומכאן נמשיך בדרכנו לביקור במערות פוסוינה,
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נשמע על תופעת הקארסט היחודית לאזור זה .מערת
פוסטוינה המרהיבה ביופיה ואחד ממוקדי המשיכה לתיירים
מכל העולם .נמשיך לתצפית על אחד האתרים היפהפים הימי
ביניימים ,מבצר פרדיאמה את סיפורו נשמע במקום ,נצטלם
ונמשיך לדרכנו .עם ערב נגיע לעיר הבירה הסלובנית,
ליובליאנה.
בתום היום נגיע למלון בליובליאנה לארוחת ערב ולינה.

ליובליאנה  -זאגרב
הבוקר נעזוב את מלוננו בליובליאנה ונצא לסיור מודרך בעיר
הבירה הסלובנית השוכנת על גדות נהר הליובלניצה .זוהי עירו
של יוז'ה פלצ'ניק האדריכל הגאון אשר חזונו היה לבנות עיר
בירה כפנינה ארכיטקטונית ,נעבור בין המונומנטים השונים
אותם הוא בנה ותכנן .זוהי גם עירו של המשורר הדגול פרשרן
המונצח במרכז הכיכר הנושאת את שמו ,נעבור דרך כיכר
הקונגרסים ,האקדמיה הפילהרמונית ,נמשיך דרך הסימטאות
הציוריות למה שנשאר מהרובע היהודי והפך לרובע הבוהמי
של העיר ,נעבור דרך גשר הסנדלרים ונשמע את סיפורו,
נמשיך לעבר החלק הימי ביניימי אך קודם לכן נראה את
המבצר המתנוסס מעל העיר השוכן מעל הגבעה הגבוהה
בעיר ,אם יתאפשר נכנס לבית העיריה העתיק כאן ,מזרקת
רובה על דמויותיה המיתולוגיות ,נמשיך לכיוון הקתדרלה ע"ש
ניקולאס הקדוש ,מבנה בארוקי יפהפה ,לשוק הפתוח מצידו
האחד נראה את הקולונדה של יוז'ה פלצ'ניק ומצדו השני גשר
הדרקונים ,נשמע את סיפורם .לאחר זמן לשיטוט חופשי
וארוחת צהריים נעזוב את סלבוניה ונצא לכיוון קרואטיה .ניסע
דרך נופים קסומים של עמק נובו מסטו ,מקום הולדתה של
מלניה טראמפ (כן הגב' הראשונה של הבית הלבן) ,נעשה
הפסקה קלה במקום קסום לא פחות באוטוצ'ץ'  ,הטירה
העתיקה הבנויה על אי שהוסבה למלון יוקרתי ונמשיך לעיר
הבירה זגרב .נעבור את הגבול ונכנס לקרואטיה ,בדרכנו
לזגרב שם ימתין לנו המדריך המקומי ,נעשה סיור פנורמי
ונעצור בכל פעם באתר אחר ,נמשיך לעיר העלית קפטול
ולבית העלמין המפורסם ביותר באירופה ,מירוגוי ,בית העלמין
המפורסם באירופה ,מכאן נמשיך למרכז הדתי של העיר שם
נעצור ונעשה את הסיור רגלית .נתחיל את ביקורנו בקתדרלה
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הניאו-גוטית מהמאה ה 13-היפהפיה ע"ש סטפן הקדוש אותה
ראינו מכל מקום בנסיעתנו אשר מגדליה מתנוססים מעל פני
העיר ,בה קבורים האישים החשובים בתולדות זגרב
וקרואטיה ,אליה צמוד בית הבישוף ,משם לשוק הפתוח דולץ,
שער האבן ,דרך כנסיית מרקוס הקדוש השוכנת בכיכר על
אותו שם ,בנין הפרלמנט ,הבנקסי דבורי ,נמשיך דרך רחובות
ציוריים ,ונגיע למגדל השעון העתיק הלוטרצ'אק משם נשקיף
על העיר התחתית ונרד אליה דרך הפוניקולר ,נמשיך למרכז
העיר התחתית המשובצת במבנים בארוקיים וניאו-גוטיים,
כיכר באן ילאצ'יץ' ,בנין הרכבת ,סימטאות המתפצלות ממנה
משובצים חנויות צבעוניות ,בתי קפה ולאחר זמן שיטוט חופשי,
נגיע למלון שלנו בעיר.
לינה במלון בזגרב.
נוכל לצאת אחרי ארוחת ערב לסיור חופשי בעיר.

זאגרב – סלון – רסטוקה -פליטויצה
הבוקר נעזוב את זגרב ונצא ליום שכולו טבע בחבל סלבוניה,
פנינו לאחת השמורות היפות ביותר מתוך שבע השמורות
בקרואטיה ,ואחת היפות באירופה כולה .שמורת
פליטויצה ) ,)Plitviceהוכרזה כשמורת עולם ע"י אונסקו,
נעבור על פי כפרים ,עיירות ציוריות ,נעצור בפאתי העיירה
היושבת על מפלונים של מים הנשפכים לנהר הקוראנה ,נכנס
לרסטוקה הכפר הציורי ונראה את סגנון החיים בישוב זה
והמהווה חלק אינטגראלי של שמורת פליטויצה .נמשיך לכיוון
השמורה וכאן נבלה כמה שעות בשאיפת אנרגיות חיוביות מכל
הטוב הזה שניתן לקרואטים ,שמורה מרהיבה ביופיה ,שמורה
תרתית משמע כי מותר רק לראות את המפלים והאגמים מבלי
לדוג בהם או לשחות בהם ,נצעד על גשרונים מעץ המוצבים
מעל האגמים ,נעצור מדי פעם לצילום ,נשוט באחד האגמים
מתוך  16אגמים שהשמורה מציעה על  192מפלים ומפלונים,
אשדים והכל בשצף קצף ,מי טורקיז צלולים בהם נראה דגי
שמך ,מצחייה שופעת ,ציוץ של ציפורים ,פרפרים ,כאן חיים גם
דובים ובעלי חיים אחרים ,אך נדיר שרואים אותם תוך כדי
סיור ,הם פוחדים מהאדם .לאן שלא נביט ניקח נשימה עמוקה
ולא נאמין שכאן בדיוק במקום הפסטורלי הזה נפתחה היריה
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הראשונה של מלחמת הבלקן באזור .בהרגשה האנרגטית
הטובה שצברנו נמשיך למלון שלנו השוכן בתוך השמורה.
ארוחת ערב ולינה במלון בשמורת פליטויצה.

פליטויצה – זאדר – פרימושטן – טרוגיר -
ספליט
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד משמורת הטבע הקסומה ונצא
לכיוון דלמציה ,חבל ארץ המתחיל בעיר זאדר ונמתח עד
דוברובניק בדרום .בדרך נעבור על פני נופים קסומים ,מצד
אחד הים האדריאטי על האיים שלו והאיונים שלו ,מצד שני
עמק ולביט (  ,)Velebitרכס הרים הארוך והרחב ביותר בכל
קרואטיה המתחבר לרכס הרי הדינארים אליו נגיע בסוף היום
שלנו .נשמע את סיפורו על השליטים השונים אשר שלטו מאות
שנים על אזור זה והשאירו חותמם באופנים שונים .נראה את
החוף הקרואטי המפורץ והמסולע עד הגיענו לזאדר ) )Zadar
שם נעשה סיור ונכנס דרך אחד משערי העיר שהיתה מבוצרת
מאז המאה ה 2-ורוב חלקי החומות שרדו עד היום .נעבור דרך
כנסיית דונאט הקדוש ,הפורום רומנום ,הבסיליקה הגוטית
הרומנסקית ע"ש אנסטסיה הקדושה .כנסיות רבות בעיר
המשמשות לתפילה .הקרואטים מאמינים בדת הקתולית
רומית ,והכנסיות משמשות גם לשמיעת קונצרטים באקוסטיקה
איכותית .נתרשם מהסימטאות והרחובות העתיקים ,מבית
העיריה השוכן בכיכר האנשים ,המוזיאון לאמנויות יפות ומבנים
בסגנון הוונציאני .לאחר ארוחת צהריים וזמן חופשי נמשיך
ליעדנו הבא ,ספליט .מזאדר נצא לכיוון ספליט ותוך כדי
נסיעה נראה את ארכיפלג פאשמן ,עיירות קייט רבות,
צימרים ,נעבור על פני ביוגראד ופקושטאן ,וודיצה ,שיבניק
ונעצור לתצפית באחת משכיות החמדה ,העיירה פרימושטן
( ) Primoštenנעשה סיור קצר בעיירה ונמשיך לדרכנו.
לאורך רצועת החוף הקסומה נעצור בעיר העתיקה והמיוחדת,
טרוגיר (  ) Trogirהבנויה על לשון ים ,עיר מוזיאון אשר
הוכרזה כעיר שמורה על ידי אונסקו בשל אוצרות היסטוריים
רבים אשר חבויים בה .לאחר סיור בעיר וזמן חופשי קצר,
נמשיך לעבר עיר היעד האחרון להיום ,אליה נגיע לקראת
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הערב ,ספליט (  .)Splitאת הסיור המודרך נעשה מחר
בשעות היום בליווי מדריך מקומי.
ארוחת ערב ולינה במלון בעיר ספליט .לאחר התארגנות
וארוחת ערב נוכל לצאת לשוטטות עצמית סביב המלון או
לאחת הטברנות בעיר.

ספליט – אומיש – פלוצ'ה  -ניאום -
דוברובניק
הבוקר נעזוב את מלוננו ונצא לסיור מודרך בעיר הרומית
העתיקה ,ספליט (  )Splitהשמורה להפליא .נבחין כי
התושבים באזור זה של דלמציה קורצו מחומר אחר ,הם
גבוהים מאד גם נשים וגם גברים ,אין זה פלא איפוא כי קבוצת
הכדורסל שלהם מפורסמת באירופה .ניפגש עם המדריך
המקומי אשר יתלווה אלינו לאורך כל הסיור .נתחיל בכיכר
האנשים "נרודני טרג" ,שוק הדגים ,בנין הספא היוקרתי המציע
טיפולים מיוחדים אליו מגיעים מכל אירופה ,נכנס למתחם
העיר המבוצרת ,חלק מארמון אשר בנה הקיסר בדימוס
דיוקלטיאנוס במאה ה 3-במטרה שישמש אותו ואת אנשיו
כ"בית אבות" שם יסיים את חייו .נסייר בחלקיו השונים של
הארמון אשר הפך למוזיאון פעיל בכל ימות השנה וכאן נערכים
בקיץ פסטיבלים של מוסיקה תיאטרון ,חוויה אדירה ,נעבור על
פני פסלו הענק של איוואן משטרוביץ ,הפסל הקרואטי המהולל
אשר עבודותיו מפוזרות ברחבי קרואטיה כולה וגם ברחבי
המדינות אשר הרכיבו את יוגוסלביה .את שמו שמענו הרבה
כבר מתחילת טיולנו ,נמשיך לשער הזהב ,לרובע היהודי ואם
תהיה אפשרות נכנס לבית הכנסת של מגורשי ספרד
ופורטוגל ,לפריסטיל ,נראה את המאוזוליאום בו קבור
דיוקלטיאנוס שהיום משמש קתדרלה בסגון ניאו-רומנסקי ,נרד
לחלק המוזיאון השוכן במפלס התחתון ונצא אל הטיילת שם
ינתן זמן חופשי לשיטוט עצמי .נמשיך מכאן לכיוון דוברובניק,
נעבור על פני עיירות ציוריות מיוחדות אשר באחדות מהן
נעצור לנגיעה קלה ונמשיך ,כמו אומיש (  )Omišהמוקפת
באלפים הדינרים ,נראה את האיים חוואר (  ,)Hvarברץ' (
 ,) Bračפלוצ'ה ( .)Pločeנעצור באחת מהעיירות לארוחת
צהריים על כך יוחלט לגופו של ענין .מכאן נמשיך לכיוון
דוברובניק ,אך כדי להגיע אליה צריכים לעבור דרך עיירת
הגבול הבוסני ניאום ( )Neumבה נעשה הפסקה קלה .נמשיך
כאשר לכל הדרך נמשיך לראות איים כמו קורצ'ולה (
 )Korčulaהאי בו נולד מרקו פולו ,העיר סטון ( )Ston
השוכנת על לשונית ים ,ועיירות ציוריות אחרות .ככל שאנו
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מתקרבים נעלה על הגשר אשר נבנה בהנחיית האדריכל
הספרדי הדגול קלאטרוובה ,רואים מיד את החותמת שלו
ומכאן העיר דוברובניק (  , )Dubrovnikפנינת הים
האדריאטי תתגלה לפנינו עם גגות הרעפים האדומים שלה.
את הסיור המודרך נעשה מחר בליווי מדריך מקומי.
נעשה צ'ק אין במלון שלנו בדוברובניק ולאחר ארוחת ערב ,אם
תרצו נעשה הכרות (לא סיור מודרך) עם העיר העתיקה של
דוברובניק .נחוש את האווירה המיסתורית האופפת את העיר
משעות השקיעה אל תוך הלילה ,בין סימטאותיה ,בתי הקפה
הצבעוניים שלה .האבנים הרומיות הבוהקות מנקיון אך בעיקר
מהליכה רבה של מבקרים בעיר לאורך אלפי שנים.
עם תום הביקור נחזור למלוננו.

דוברובניק – סיור בעיר ועל החומות – האי
לוקרום
לאחר ארוחת בוקר נצא לפקוד את העיר העתיקה והמבוצרת,
דוברובניק .דוברובניק מכונה "פנינת הים האדריאטי" עברה
ככדור פוליטי בין השליטים השונים מהרומאים ועד הוונציאנים,
העות'מאנים וצבא נפוליאון לזמן קצר ,השלטון האוסטרו-
הונגרי ,האיטלקים ,הגרמנים וחלק מהפדרציה היוגוסלאבית.
עם נפילתה של יוגוסלביה ושחרור קרואטיה מטלפיה,
קרואטיה מכריזה על עצמאותה ,ודוברובניק סבלה רבות
מהתקפות סרביה-מונטנגרו ועל כך נשמע בסיור שלנו .נמל
דוברובניק הוא אחד החשובים ביותר באזור דלמציה ואחריו
הנמל של זאדר בה ביקרנו .בנמל נוכל לראות ספינות ואניות
קרוז גדולות לצד יאכטות פרטיות של נוסעים המגיעים לכאן
מרחבי אירופה וגם מישראל .ב 1979-הכריז אונסק"ו על העיר
העתיקה כולה כאתר מורשת עולמית .החומה העתיקה של
דוברובניק היא מהיפות בעולם ומקיפה את העיר לאורך כ2-
ק"מ.
את הסיור נעשה בליווי מדריך מקומי .נכנס לעיר העתיקה,
נתחיל ממזרקת אונופריו הגדולה ששימשה את התושבים
כמקור מים לבתים והיום נראה אותה עדיין פעילה ,נמשיך
לבית המרקחת העתיק השוכן בתוך המנזר הפרנציסקני,
נמשיך לאורך הרחוב הראשי הסטראדון ונפנה אל בית הכנסת
הספרדי הפעיל של דוברובניק .בית הכנסת הספרדי העתיק
ביותר שעדיין פעיל באירופה המרכזית ,ארון הקודש הוא
מראשית המאה ה 19-נשמע את סיפורו המרגש כיצד הוסתר
במלחמת העולם ה ,2-ועל גורל בית הכנסת במלחמת הבלקן
ב .1991-מכאן נמשיך לארמון הספונזה בסגנון הוונציאני ,היום
משמש כגנזח ,מולו כנסיית סנט בלייז פטרון העיר ,מבנה
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באררוקי איטלקי והלאה נראה את המזרקת אונופריו הקטנה.
נכנס לביקור בארמון הרקטור בסגנון גותי-רנסאנסי בו יצירות
אמנות רבות .נמשיך לעבר השוק הפתוח .לאחר הפסקה קלה,
נעלה לחומות העיר דוברובניק ,כל אחד בקצב שלו ,והמטרה
להגיע למעלה למעלה למינצ'טה ,המגדל שהפך לסמלה של
העיר .ככל שנעלה נעצור מדי פעם על מנת להינות מהנוף
הנשקף לעיננו .מכאן (אופציה) נמשיך לחלקו השני של הטיול
שלנו היום ,נעלה על אחת הספינות הפרטיות ונשוט לביקור
באי לוקרום שהינו אחד האיים הפופולריים ,שמור היטב .נבקר
בגן הבוטני המטופח .עם רדת היום נחזור לדוברובניק למלון.
נחזור למלוננו בדוברובניק לארוחת ערב ולינה.

דוברובניק – טיול כפרים בצבטאט – תל אביב
הבוקר נעזוב את מלוננו בדוברובניק וניסע על מזוודותינו
לטיולי כפרים בצבטאט ( )Cavtatהבנויה על חצי-אי בין שני
מפרצים טבעיים .עיירה משופעת בבתי מלון יפים במחירים
סבירים ,עיירה אשר נוסדה בידי היוונים במאה ה 6-ושימשה
כמקום מושבו של הבישוף .מאוחר יותר תושביה עזבוה עם
פלישת השבטים הסלבים .פליטי צבטאט יסדו את דוברובניק.
נתחיל את הסיור שלנו בטיילת ,נעבור על יד ארמון המושל
בסגנון רנסאסי ,בו מוזיאון המכיל ממצאים ארכיאולוגים,
ספרייה עשירה עם ציורים של אמנים איטלקיים ועוד ,נעבור על
פני הכנסייה הבארוקית ע"ש ניקולאס הקדוש מהמאה ה.18-
על הטיילת נראה שפע של בתי קפה ,מסעדות צמודות מתחת
לענפי שדרת עצים .הכל תלוי בזמן העומד לפנינו ביחס לטיסה
חזרה לארץ ,נמשיך לכפר נוסף לצפות במופע פולקלור,
לטעימות של מאכלים מקומיים ועוד....
עם תום הביקור ניסע אל שדה התעופה הבינלאומי של
דוברובניק לטיסה חזרה הביתה.
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