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אלבניה – אלבניה שוכנת בחלק הדרום מזרחי של חצי האי הבלקן ,גובלת במונטנגרו בצפון מערב ,קוסובו בצפון מזרח ,הרפובליקה של מקדוניה במזרח
ויוון בדרום ובדרום מזרח .רוב שטחה של המדינה הינו הררי ,כולל הרי האלפים האלבנים ,הרי הקוראב ,והרי סקנדרברג .הריביירה האלבנית משתרעת על
הים האדריאטי בחלקו ועל הים האיוני ,ובה שורר מזג אוויר ים תיכוני ,חורשות ,מטעי ,פרדסי וכרמים ,אגמים ,מפעלים ,אשר בזכות המבנה הגיאוגרפי של
אלבניה ושל שכנותיה בבלקן ,מאופיינת בהרים שהפכו לגבולות טבעיים ,ליערות שופעים ,לנהרות ושמורות טבע מהצפופות בבלקן ,בהם גדלים בעלי חיים
רבים ועופות ,חלקם אינדמים כך גם צמחייה שופעת ירוקה ומפלים אשר יוצרים את הנוף העוצר נשימה .האלבנים מכנים את אלבניה "ארץ הנשרים" תרגום
קדום של מקור השם אלבניה "אלבנט" או "שקיפריה" "ילדי הנשרים".
בירת אלבניה הינה טיראנה ,עיר צבעונית מאד באדריכלות התוססת שלה ,מצד אחד ארכיטקטורה עתיקת יומין ,רומית וניאו-קלאסית ,ומאידך ארכיטקטורה
עות'מאנית ,וגם מודרנית ,כל אחד מהשליטי השונים השאיר בה חותם חזק .גם השליטים הקומוניסטים השאירו בנייני רכבת כפי שמאופיינות מדינות במזרח
אירופה .נוסיף את בת הקפה המיוחדים ,הברים והמועדונים הרבים שנפתחו בעיר .ישנם כמובן גם מוזיאונים מעניינים כגון המוזיאון ההיסטורי והמוזיאון
הארכיאולוגי .נבקר בטיולנו בערים יפות ופנינות תרבות אשר נשמרו ביחודיות שלהן ,כגון קרויה הנחשבת לאחת היפות באלבניה ,עם ארכיטקטור מימי
הביניים  ,אתרים עתיקים כמו האמפיתיאטרון הרומי מהמאה ה 2-לספירה לחובבי שמורות הטבע חגיגה גדולה של טרקים אשר ניתן להתחיל במדינה אחת
ולסיים באחרת ,כך גם לגבי הסקי בחורף שהרבה יותר זול להגיע לכאן מאשר לאירופה המערבית.
קוסובו – המדינה הצעירה ביותר באירופה ,אשר נפרד מהפדרציה היוגוסלבית אחרונה חביבה לפני כשש שנים .קוסובו מציעה למבקר בית ,לצמוח ביחד
עם המדינה ,כלומר היא פתוחה להצעות אשר יביאו אותה על דרך המלך .בינתיים היא נהינת מערים עתיקות שמורות ,מתיירות הולכת וגדלה ,דבר המשפיע
על כלכלתה  ,ובכך ניתן לראות את השינוי מדי שנה בשיפור הדרכים ,בתי המלון וכמעט כל אחד קשור לתיירות בדרך זו או אחרת .קוסובו שהתנתקה
אחרונה בכח אפשר לומר ,מהווה צומת דרכים חשוב בבלקן .מבחינה טופוגרפית נהינית מהרים נישאים ,נהרות ,אגמים ,קניונים שכמעט בכולם ניתן לעשות
ספו רט אתגרי ,דבר אשר בשנים האחרונות מענין מאד את התייר הישראלי .בחורף התיירות בקוסובו הולכת ומתעשרת בנוסעים.
בירתה של קוסובו ,פרישטינה ( ,)Pristinaובעיר סקופייה נמלי תעופה בינלאומיים המקשרים את קוסובו עם יתר המדינות למרות שישנן מדינות רבות וגם
ישראל אשר אינן מכירות בקוסובו כמדינה עצמאית אלא כאוטונומיה .בטיולנו נבקר בערי מיוחדות אשר שמרו על ציביונן המיוחד העתיק כגון ,עיר הבירה
השנייה והדתית "פריזרן" ,הבירה ההיסטורית ,העיר פ'יאה ,וג'יאקובה .המדינה שופעת במנזרים ,כנסיות ,מסגדים וגם בית עלמין שאמנם רק התחילו לשפץ
אותו נציגים מישראל בשיתוף ארגון היהדות העולמית ,מבנים חילוניים ודתיים ,וכך גם ניתן לראות את העוברים ושבים בתלבושות מסורתיות ומערביות.
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 שבמדינות כאמור .גובלת בקוסובו ,סרביה ,בולגריה ,יוון ואלבניה .מבחינה גיאוגרפית שופעת בהרים ,עמקים ,נהרות,
אגמים ומפלים שוצפים .רוב תושבי המדינה הינ מקדונים ,דרום סלביים אשר הגיעו לכאן במאה ה 6-לספירה .האלבנים הינם מיעוט במקדוניה ,אחריהם
הטורקים ,הרומאני ,הסרבים ואחרים .מאחר ואנו מוקצבים בזמן ,אנו 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 ,מבצרים ,עיר עתיקה מבוצרת ,טירות מימי
הביניים ,מנזרים יפהפיים ,משובצת בבתי קפה מסורתים על גדות האדם ,בארים ,בתים ומבני ציבור מימי השלטון העות'מאני ועוד...חגיגה ממש!!!!
.
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.טיול בין פניני הבלקן יגלה בפניכם עולם שונה ונסתר ממה שידעתם עד כה על חלק זה של הבלקן ,על נופיו העוצרי נשימה ,ערי עתיקות ושמורות למרות
המלחמות אשר עברו ,אנשים נעימי הליכות ,אוכל טוב ומוסיקה בלקנית נעימה ושמחה.

מה נראה בטיולנו


טירנה – (אלבניה)



סיור מודרך בעיר בו נעבור בכיכר סקרדנברג הגדולה



מגדל השעון



מסגד אט'הם ביי



הקתדרלה הקתולית על שם פאול הקדוש



המוזיאון ההיסטורי של אלבניה



מבנה הפירמידה



הבלוקו – שכונה של מבנים מעניינים



רחוב בוש והמוזיאון הלאומי



כיכר אמא תרזה הקדושה





הכנסיה של תחיית ישו
מזרקת שנגין
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 - Krujëקוסובו  -קרוייה
אגם קומאן ושמורת התחנה ההידרואלקטרית
שייט על אגם קומאן
 - Gjakovaג'יאקובה
המרכז הסופי המיסטי בקטש Bekteš -

 - Prishtinaפריסטינה בירת קוסובו
 - Pejaפיאיה
 – Prizrenפריזרן הבירה השניה
 - Ohridאוכריד (מקדוניה)
מנזר נחום הקדוש
מתחם טירת אלבסאן (אלבניה)
טירנה
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תל אביב – טיראנה
ניפגש בשדה התעופה בטרמינל  1בנתב"ג ונמריא לעבר הבלקן .לאחר הנחיתה שלנו בנמל
התעופה הבינלאומי של טיראנה בירת אלבניה ,נאסוף את כבודתנו ונתחיל את הטיול שלנו.
ניסע לעבר העיר נעשה טיול מודרך רכוב ,ולאחר מכן טיול מודרך רגיל .המראה הראשון
אשר יקבל את פנינו יהיה עיר צבעונית עם אתרים קדושים הבולטי למרחוק .בניניים
צבעוניים המשווים לעיר אווירה שמחה ,בצבעי ורוד ,סגול ,צהוב ,ירוק ואדום .טיראנה
נוסדה עוד בימי הרומאים ,חלק מהכנסיות אשר נעבור על פניהן הינן מהמאה ה 3-אשר
נשארו כאוצרות אשר הזמן עמד בה מלכת ,חלק נפגעו אך שוקמו ,נשארו שרידים רומים,
אלבניה כמו שכנותיה בבלקן עברה מיד ליד תחת השליטים השונים אשר שלטו כאן עליהם
נדבר בטיול ,וכל אחד מהם השאיר חותם על העיר כפי שהשאיר על המדינה עצמה .בסיורנו
נראה את המזרקה המונומנטלית של שנגין ,מבצר טופ-טאן ,הפירמידה המגלומנית ,האגם
המלאכותי והפארק עליו נבנה יחד עם ארבעה פארקים נוספים על מנת לגרום לריאה ירוקה
במקום אשר סבל מזיהום אוויר רציני אשר הזיק לבריאות התושבים .השולטים השונים
כאמור השאיר חותם באמנות ,בארכיטקטורה ,בספרות ,בגסטרונומיה ,על הכל נרחיב
בטיול ,אנו נתחיל את סיורנו מהכיכר המהווה את הנקודה המרכזית ממנה מסתעפים כל
האתרים החשובים ביותר של העי ,כיכר סקאנדרברג המוקפת מבני ציבור ומבנים דתיים
לצד סימטאות ורחבות המובילים לתוככי העיר העתיקה על אופיה העות'מאני ,הבאזר
הגדול ,מסעדות מהן בוקעת מוזיקה בלקנית או טורקית ,ריחות של מאפים מתוקים ,של
בשר על האש הפותח לכל אחד תיאבון.
בסוף היום נגיע למלוננו לארוחת ערב ולינה במלון בטיראנה.
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טיראנה – קרוייה -טיראנה
לאחר ארוחת בוקר נצא היום אל העיירה קרוייה ( )Krujëהשוכנת מחוץ לבירה טיראנה.
העיירה התפרסמה בזכות הגיבור האלבני הגדול ג'רג'י קאסטריוטי סקאדנברג אשר הוכיח
את עמידותו האיתנה מול הכוחות העות'מאנים במאה ה 15-והצליח להדוף אותם ולמזער
את הנזקים .היום המבצר אשר הפך למוזיאון מציג את מוצגי הזמן הממחישים את
התקופה ,מכאן אנו נמשיך לבזאר הגדול השוכן בשיפולי הגבעה ,שם לבטח כל אחד מכם
ימצא משהו לקנות למזכרת ,מכלי נגינה ,ביגוד ,הנעלה ,תיקים .נעשה הפסקה לארוחת
צהריים ,טעימה ראשונה מחוץ למלון של המטבח האלבני המורכב מהמטבח הטורקי והיווני
ואפילו מהבולגרי.
בדרכנו חזרה נטייל באחד הפארקים ונתרשם מהעבודה הרצינית אשר נעשתה על מנת
למגר את זיהום האוויר ,נתרשם מהיופי המלאכותי אשר נראה טבעי לגמריי בסביבה בה
נבנה ,הפארקים הם רחבי ידיים ,העצים ,הצמחייה אשר נבחרה בקפידה רבה לא רק ליפות
את העיר כי אם לעזור נגד זיהום אוויר.
נחזור למלוננו לקראת ערב ,ולאחר התארגנות וארוחת ערב נוכל לצאת שוב לסיור לילי
(אופציה) להתרשם מהעיר בלילה החוגגת לצלילי מוסיקה רומנטיים.
בתום הסיור נחזור למלוננו ללינה בטיראנה
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טיראנה אלבניה – אגם קומאן – ג'יאקובה
לאחר ארוחת הבוקר ,נעזוב את טיראנה וניסע לעבר אגם קומאן .זהו אגם אשר משרת את
כל העיר וכמעט את כל המדינה 95% .מתושבי המדינה נהנים משירות של אספקת חשמל
הידרואלקטרית ,דבר אשר מציב את אלבניה במקום השביעי בדירוג העולמי ,וקיבל את
חסות אונסק"ו כשמורת טבע מדינית ועולמית .אנחנו נראה ונשמע מפי מדריך מקומי של
האתר כיצד נבחרה הצמחייה המיוחדת אשר עוזר ליצור  70%מהחשמל אותו צורכת
אלבניה .בשנת  2009הכריזה חברת  ENELעל תכנית ליצור חשמל בעזרת צמחים
מיוחדים אשר יובאו לשמורה.
על מנת להשלים את החוויה שלנו היום ,אנו נשוט למשך כשעתיי על האגם לעבר הגדה
השניה שם ימתין לנו הנהג שלנו אשר יסיע אותנו ליעדנו הבא ,נעבור את תחנת הגבול בין
אלבניה לקוסובו ונגיע בנופים קסומים לעיר היפה ג'יאקובה ( .)Gjakovaעיר זו היא מן
היפות ביותר באלבניה ,ונחשבת לעיר השמורה ביותר מתקופת העות'מאנים ,על העיר
העתיקה שלה המרוצפת באבנים משולבות ,סימטאות צרות ,הבזאר ,ובמקום בו היתה
השכונה של הקהילה היהודית היום ישנה שכונה של (יהודים לשעבר) אשר מאמינים
ומתפללים לנביא שקר שבתאי בן צבי מהמאה ה 17-עליו נרחיב את הדיבור .נבקר באחד
המרכזים של המיסטים הסופים של הדרווישים המכונה "בקטש" ( .)Bektešאם יתאפשר
נראה את הדרווישים רוקדי את ריקוד הטרנס שלהם מבלי להתעייף.
בסוף היום ניסע למלוננו בעיר ג'יאקובה (שזה למעשה יעקובה) ,לארוחת ערב ולינה.
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גיאקובה – פרישטינה – פ'יאה
הבוקר ,לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את מלוננו וניסע לכיוון פרישטינה ( )Prištinaעיר
הבירה של קוסובו .נעשה סיור רכוב באוטובוס ולאחר מכן סיור מודרך רגלית .נבקר במוזיאון
האתנוגרפי "אמין ג'יקו" ( )Emin Gjikuהמציג תערוכה גדולה של ביגוד ,ריהוט ,וכלים
מסורתיים של קוסובו מזמנים שונים אשר יספק לנו מידע כיצד נהגו לפני כמה מאות שנים.
פרישטינה הינה העיר הגדולה ביותר בקוסובו ,זו העיר האדמיניסטרטיבית ,הכלכלית
והחינוכית של המדינה .העיר ידועה באוניברסיטאות ובבתי הספר הרבים שלה.
מכאן נמשיך ליעדנו הבא לעיר "פ'יאה" ( ,)Pejaעיר המכונה "עיר התיירות" בשל המיקום
המיוחד שלה .העיר שוכנת על גדות ערוץ רוגובה השופע במימיו ובצמחיה הרבה אשר
סביבו ,סמוך לשמורת הטבע ,ובשל כל אלה הוכרזה העיר על ידי אונסק"ו כעיר של משמורת
עולם וכך גם שמורת הטבע הסמוכה אליה וערוץ הרוגובה .בעיר השמורה ישנם כמה אתרים
חשובים שאולי בזכותם ,המאפיינים אותה כעיר אוטנטנית של קוסובו כך נבחרה .אנו נעבור
דרך האתרים השונים בסיורנו ,דרך המנזר שהוא למעשה קומפלקס של מנזרי היוצרים אתר
גדול ומיוחד באופיו החיצוני והפנימי ,נכנס להציץ באחד מהם ,נעבור דרך הבזאר הגדול שאי
אפשר לפסוח עליו (יתכן ונעשה זאת בסוף הסיור על מנת לאפשר זמן חופשי) ,נעבור דרך
מסגד חאדומי ( ,)Hadumiהקומפלקס של טאקה ( ,)Tekkeנעבור גרך המסגד "מוללאה
איסופי" ( )Mullah Isufiהמענין מאד ,ניתן זמן חופשי לשיטוט עצמאי ולאחר מכאן נצא
לדרכנו לעבר מלוננו ממנו יצאנו הבוקר.
תם עוד יום מרתק ,נגיע למלון לארוחת ערב וללינה בג'יאקובה.
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ג'יאקובה קוסובו – פריזרן – אוכריד (מקדוניה)
לאחר ארוחת בוקר נעזוב את מלוננו בקוסובו ,אך קודם צאתנו למדינה הבאה ,ניסע אל עיר
הבירה השניה של קוסובו ,אל פריזרן ( )Prizrenאשר היתה בעלת חשיבות מירבית
בתקופת ההתעוררות של התנועה הלאומית של אלבניה במאה ה .19-נבקר במסגד מיוחד
בארכיטקטורה שלו ,מסגד "סינאן פאשה" ,משם נמשיך אל הכנסיה האורתודוקסית
היפהפיה ונצעד לעבר מרכז העיר .העיר פריזרן ידועה באתריה הדתיים והחילוניים ,נראה
מבנים ארכיטקטונים המזכירים לנו את יוון ומצד שני את מבני המסגדים והמינרטים
המזכירים לנו את טורקיה בה אהבנו לטייל ,מבני ציבור אקלקטיים .בתקופת השלטון של
האימפריה העות'מאנית ,המרכז השלטוני היה בפריזרן אשר נחשב לאחד מארבעת
האזורים בחלוקה אשר חילקו העות'מאנים והמכונה קוסובו וילאייט.לאחר הפסקה לארוחת
צהריים חופשית ,נמשיך את דרכנו והפעם אל הגבול של קוסובו עם מקדוניה .לאחר מעבר
הגבול ניסע בנופים קסומים כמו בגלויה ,אל העיר היפה ביותר כך מעידים המקדונים ושאר
מבקריה על "אוכריד" ( .)Ohridאוכריד שוכנת על גדות הימה אשר מהווה מעין

מפרץ ,עליו נראה סירות דייג ,טיילת ,כנסיות רבות ,בסיליקה ומנזרים ,ביניהם נגיע
לאחד המנזרים היפים באזור הבלקן ,מנזר בו הקדושים קלימנט ונחום בעזרת
המלך הבולגרי בוריס ה( 1-ובעזרת הנזירים הסטודנטים קיריל ומטודיוס) עליהם
נדבר רבות כי הם קשורים בדרך זו או אחרת לכל מדינות הבלקן  ,קיריל ומטודיוס
אשר הפכו לקדושים עם מותם ,הצליחו במאה ה 9-להמציא את מה שהם למדו את
האלפבת של השפה הקירילית אשר שימשה ומשמשת עדיין במדינות רבות:
הרפובליקה של מקדוניה ,בולגריה ,סרביה ומונטנגרו ,יוון ,וברוסיה הרחוקה ורבות
מהמדינות אשר הרכיבו את ברית המועצות לשעבר .מכאן נמשיך ונעלה לעבר
התצפית מעל הגבעה ממנה נראה פנורמה נפלאה של העיר והימה.
בתו היום נחזור ניסע למלוננו אשר באוכריד לארוחת ערב וללינה.
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אוכריד – סנט נאום (נחום הקדוש)  -אוכריד
היום לאחר ארוחת בוקר ,ניסע לאורך מסלול פנורמי מרהיב מסביב לאגם .אוכריד ,הינה
עיר עם עבר היסטורי ומורשת עתיקה מאד ולפיכך נבחרה על ידי אונסק"ו בשנת 1980
כעיר של משמורת עולם .אוכריד השוכנת בין הרי נישאים לגובה של 2,100מ' אוכריד
שהיא רכוש טבעי המוסיף למיקומה וכוחה .אוכריד נחשבת ל"פנינה" היוקרתית בכתר של
מקדוניה היפה .היום נבקר באחת הפנינות של העיר ,נתחיל מהעיר העתיקה המבוצרת,
אליה חובר המבצר המשמש ככתר מעל העיר ,זהו מבצר המלך סאמויל (, )King Samoil
השער הנמוך ,השער הגבוה ,והשער החזיתי בקרבת כנסיית בוגורודיצה צ'לניצה ( St.
 .)Bogorodica Celnicaנוכל לראות את האמנות הארכיטקטונית המסורתית של אוכריד
לאורך הרחובות ( )Car Samoilוהסימטאות "אילידנסקה" ( .)“Ilindenskaנעמוד בכל פעם
ליד מבנה מיוחד ונדבר עליו .אך שני המבני האולטימטיביים אשר מאפייני את הארכיטקטורה
המקומית ואולי החדשה הינם שני בתים על שם "רובווצ'י ( ,)Robevciואוראניה (.)Uranija
לאחר הפסקה קלה נמשיך למנזר נאום הקדוש ( ,)Saint Naum Monasteryאחד המנזרים
המרהיבים ביופיים ועוצרי נשימה במקדוניה המשמש כאתר עלייה לרגל .המנזר יושב על רמה
מעל העיר אוכריד והאגם ,ומכותר בגבעת גלצ'יצה ( .)Galičicaהמנזר נוסד על ידי נחום
הקדוש בשנת  ,910אך המנזר אשר 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
 1806לצד הקפלה ניתן לראות את הניסים של סנט נאום (נחום הקדוש) .בכניסה נראה את
ממציאי הכתב הקירילי בעבודת פרסקו יפה ,את קיריל ומטודיוס.
בתום היום הנפלא נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה באוכריד .אם יהיה לכם עוד כח נוכל
לצאת אחרי ארוחת הערב מסביב לאגם ולשתות קפה באחת הטברנות.
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אוכריד (מקדוניה) – אלבאסאן – טיראנה (אלבניה)
היום נעזוב את מלוננו אשר באוכריד ,מקדוניה ,וניסע לכיוון הגבול עם אלבניה ,כאשר לכל
אורך הדרך ילווה אותנו נופים יפהפיים .נגיע לגבול ונחצה אותו ,ולאחר מכן נמשיך בדךר
בין הרים ובין כפרים ונגיע ליעדנו הבא "מבצר אלבסן" ( .)Castle of Elbassanזהו
מבצר אשר נבנה בתקופה של האימפריה הרומית במאה ה 3-סוף הרביעית ונקרא בשמו
השני "מריו שקמפה" .בשעתו שימש כמבצר על דרך המסחר ,למעשה תחנה של "מס
הכנסה" אם תרצו .המבצר המבוצר בחומות גבוהות שימש גם נגד פלישות ,מעין גבול
בעצמו לעצור את האויב" .אלבאסן" הוא מבנה עות'מאני אשר נבנה על המבנה הרומי
וחומותיו גבוהות יותר מאשר ביסודו .בבייתו במאה ה 15-הוא כונה "אל-בסאן" על שם
הסולטאן מוחמד ה 2-אשר בנה מחדש את הקומפלקס של המבצרים והחומות .המבצר
הפך עם הזמן לאחד הסמלים החשובים לצד מבנים דתיים כמו הכנסייה האורתודוקסית על
שם מריה הקדושה ( ,)St. Mary’s Orthodox Churchהחאמאם הטורקי ,אשר נשאר
בשלמותו עד היום .מכאן נמשיך לכיוון המנהרה ,אשר תוביל אותנו לעבר העיר טיראנה
בירת אלבניה אליה הגענו ביום הראשון .שם התחלנו את טיולנו .אם נעמוד בלוח זמני בכל
הקשור למזג אויר וגבולות ,נבקר בבונקר הגדול אשר לצד המנהרה.
תם עוד יום נפלא של נופים ומנזרים ,מבצרים ,גנים וגבעות ואנו ניסע למלוננו לארוחת ערב
ולינה בבירת אלבניה "טיראנה".
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טיראנה – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ,נארגן את המזוודות שלנו אליהם נכניס את המזכרות הפיזיות
והזכרונות מהטיול ,ונצא לסיור קצר בעיר טיראנה בסופו תקבלו זמן חופשי לשיטוט
והשלמת קניות .הכל כמובן תלוי בזמן הטיסה אליה נתאים את עצמנו.
תם טיולנו והמסע שלנו בארצות מרתקות ומופלאות אשר נגלו לכם במלוא הדרם ,על
נופיהם ,מבניהם ואנשיהם המכניסי אורחים ,על המטעמים אשר אי אפשר בלעדיהם ,חלקם
מוכרים לנו מארצות בלקן אחרות במוטיבים שונים.
אנו מודים לכם שהייתם חלק מהטיול בפניני הבלקן ,שמחנו לארח אתכם ומאחלים לכם
טיסה נעימה ובטוחה הביתה.
אנו ניסע כעת לשדה התעופה הבינלאומי על שם מריה תרזה בטיראנה ,המטוס לתל אביב
מחכה לכם .סעו בביטחה!
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