קרואטיה – מונטנגרו – בוסניה הרצגובינה
טיול מאורגן ל"שוויץ של הבלקן"
 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.
מונטנגרו מדינה קטנה (חצי מישראל) השוכנת לחופי הים האדריאטי ,בשולי הבלקן אשר היתה עד  2006חלק בלתי
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נפרד מסרביה שהיו חלק משבע המדינות אשר הרכיבו את הפדרציה היוגוסלבאית שהתפרקה .מונטנגרו (ההרים
השחורים) או בשמה הסרבי "צ'רנה גורה" –  , Černa Goraהיא מדינה מרתקת ביופיה ההררי ,מפרציה המסולעים
ועריה העתיקות התלויות על ההרים ומסביב למפרציה ,שמורות הטבע המציעות אין ספור אטרקציות למטייל הם הסיבה
לתיירות ההולכת ומתעצמת בשנים האחרונות .מונטנגרו שומרת עדיין על ציביונה האוטנטי וניתן להגיע אליה ובכל פעם
לגלות אוצרות טבע ,חופים בתוליים ,שמורות וכפרים ,ערים עתיקות ואנשים חמים שמקבלים את פנינו בכל מקום.
למונטנגרו שמורות טבע יחודיות כמו הפארק הלאומי דורמיטור שהוכרז על ידי אונסק"ו כמורשת עולמית ,קניון נהר
הטארה ,אגם סקאדאר שהינו הגדול באגמי הבלקן ,יער ביוגראד משמורות היערות הגדלות באירופה וערי חוף רומיות,
ועוד .אפשר לכנותאת מונטנגרו גם "ארץ המפרצים הכחולים " ,בשל המפרצים הרבים בה התברכה הארץ הקטנה הזו
הכל כך מגוונת באזורי נוף ואקלים ועל כל מפרץ וחוף תכלת אפשר למנות שני רכסי הרים וארבעה יערות ירוקי-עד,
הטובלים בצמחייה כהה וצפופה.
בוסניה והרצגובינה הינה מדינה באזור חבל הבלקן אשר בדרום הבלקן ,המאופיינת בשלושה לאומים :סרבים
אורתודוקסים ,בוסנים מוסלמים וקרואטים קתולים רומים .שלושה לאומים המכונים "העמים המרכיבים" .אזרחי המדינה
באופן כללי מכונים בוסנים .גם בוסניה הרצגובינה כמו קרואטיה ומונטנגרו היתה אחת משבע המדינות אשר הרכיבו את
הפדרציה היוגוסלבית עד להיפרדותה ממנה .על כל המורכבות של המדינה אשר עברה ככדור פוליטי בין השליטים
השונים מאז המאה ה 10-ועד להיותה המדינה אותה היום אנו מכירים נמע בטיולנו .בוסניה היא כור היתוך לשלוש דתות
כאמור וגם ליהודים המעטים כאלף במספר הגרים בה היום .בוסניה מציעה למטייל נופים מגוונים .רוב המדינה הררית,
במרכז האלפים הדינריים אשר הינם המשך הרכס של האלפים הדינרים הקרואטים .צפון מזרח המדינה מאופיין בנוף
מישורי ובקעות שטוחות ורוב הקרקע הפורייה מצויה בו .בדרום המדינה ישנה רצועה באורך של כ 23-קילומטרים
המחברים את המדינה לים האדריאטי .ברצועה זו ממוקמת העיר נאום המהווה עיר גבול דרכה עוברים מצפון דלמציה
לדרום דלמציה בקרואטיה .הרצועה מפרידה למעשה בין החלק העיקרי של קרואטיה לבין מחוז דוברובניק-נרטבה,
והופכת את המחוז למובלעת הגובלת מצפון ומצפון מערב בבוסניה והרצגובינה ,מדרום ודרום מערב בים האדריאטי
וממזרח במונטנגרו .בוסניה משופעת בנהרות שוצפים ,שמורות טבע חלקן בתוליות עם צמחיה ובעלי חיים ,פרחי בר,
אוכלוסיית הדובים הגדולה באזור זה של הבלקן ובעלי כנף החוגגים בסביבתם הטבעית .נהר הדרינה המפורסם בספרו
של איוו אנדריץ' "הגשר על נהר הדרינה" אשר קיבל פרס נובל ,למעשה מספר על הנהר הירוק הזורם מתחת לגשר
וישגראד.
סרייבו –  Sarajevoעיר הבירה הפדרלית והעיר הגדולה במדינה ,אחריה באניה לוקה עיר הביר של רפובליקת
סרפסקה ,מוסטאר –  Mostarהיא הבירה הלא רשמית של הרצגובינה והעיר השלישית בגודלה במדינה .התושבים
מסבירי פנים לתייר ומציעים מטבח עם מגוון רחב של מאכלים מקומיים ומאפים ,בסגנון הטורקי ,מאכלי בשר ודגים
הגדלים בים האדריאטי ודגי נהרות.

מה נראה בטיולנו?


דוברובניק וחומות ,האי לוקרום



מפרץ קוטור ,נייגושי,



צ'טינייה ,בודבה



מנזר מורצ'ה ,פודגוריצה,
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אגם סקאדאר ,סווטי סטפאן,



שמורת הדורמיטור



נהר הטרה



שמורת יערות ביוגראד



קולאצ'ין



יום טרקים בג'יפים בשמורת הדורמיטור



ז'בליאק



סרייבו



מוסטאר



צבטאט ,וטיול כפרים



תל-אביב  -דוברובניק
ניפגש בשדה התעופה בן גוריון משם נטוס לדוברובניק
אשר בחוף הדרומי של קרואטיה .לאחר הנחיתה ,נצא
לפקוד את העיר העתיקה והמבוצרת ,דוברובניק.
דוברובניק המכונה "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
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העתיקה של דוברובניק היא מהיפות בעולם ומקיפה את
העיר לאורך כ 2-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 בארוקי איטלקי והלאה נראה את
מזרקת 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 .בתום יום של פעילות ניסע למלון.
ארוחת ערב במלון בדוברובניק

דוברובניק – מפרץ קוטור – נייגושי
– צ'טינייה – בודבה
הבוקר נעזוב את דוברובניק וניסע דרומה לגבול הקרואטי-
מונטנגרי .נחצה את הגבול ונתחיל את יום הטיול שלנו
במונטנגרו השכנה היפה .זהו יום טיול בו משולבים גם שייט
במעבורת שתעביר אותנו עם האוטובוס שלנו לגדה השנייה
משם נמשיך למפרץ קוטור ולקוטור אחת הפנינים לאורך
הים האדריאטי .קוטור ,עיר נמל מבוצרת אשר חומותיה
נשמרו עד היום ,נעשה סיור בין רחובותיה וסימטאותיה
הציוריות .סביב המפרץ פזורים כפרי דייגים ציוריים ובהם
בתי אבן עתיקים עם רעפים חימר אדומים ,ולצידם עיירות
ישנוניות .לכל כפר גוון המיוחד לו ואגדה מקומית יחודית,
שנרקמה לאורך נפתולי ההיסטוריה של המפרץ .בתום
הסיור נמשיך ונטפס לנקודת תצפית על המפרץ ונראה את
החופים הסלעיים של מונטנגרו שנמצאים בעיקר במפרץ
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קוטור –  ,Kotorהמהווה תופעה גיאולוגית נדירה בקנה
מידה ים תיכוני .הים האדריאטי שולח כאן לשון מים,
החודרת לתוך הרי ה Karst -התלולים הסוגרים על המפרץ
מכל עבר .התנועות הטקטוניות הדרמטיות באזור ,שהביאו
להתרוממות ולשקיעה של גושי יבשה ,יצרו במפרץ ארבעה
אגני משנה ,המחוברים ביניהם במיצרים .הפתח אל הים
נראה רק מנקודה אחת ,והאגנים נראים כאגמי מים מתוקים
שאינם מחוברים לים .מכאן נמשיך ונטפס במעלה הכביש
ונעצור באחד הכפרים המיוחדים במדינה ,נייגושי
( ,)Njgošiנכנס לאחת המסעדות המסורתיות שם מעשנים
את הפרשוטו המפורסם של מונטנגרו .לאחר הפסקה קלה
נמשיך לעבר צ'טינייה ( )Četinjeעיר הבירה בה נמצאים

כל משרדי הממשלה ,וכאן מתגורר עד היום הנשיא .נעה
סיור בעיר ,נעבור על פני השגרירות הרוסית ,השגרירות
הצרפתית ,נכנס למוזיאון העירוני בו נראה פסלים
ותמונות המנציחות את ההיסטוריה המונטנגרית.
מכאן נמשיך ליעדנו הבא ,לעיר החוף הרומית ,בודבה
( ,)Budvaאשר התפתחה כאתר תיירות משגשג ,עיר
הנופש והקייט המרכזית של אזור החוף המכונה –
הריביירה של מונטנגרו – רצועת חוף חולית עם מרינה.
מכאן נמשיך ונסייר ברחובות ובסימטאות הציוריות של
העיר העתיקה .נראה את מבניה בסגנון הוונציאני ,העיר
המבוצרת המוקפת חומה ושערי כניסה קטנים ,בכל אחת
מהכיכרות על כנסיותיה ,נספוג את הקסם המיוחד
הטמון בשילוב של סימטאות אבן צרות ועתיקות עם בתי
קפה וחנויות בגדים ,המציגות מותגים מערביים עדכניים.
בתום היום נגיע למלון בבודבה לארוחת ערב ולינה.

בודבה – מנזר מורצ'ה – פודגוריצה –
אגם שקאדר – סווטי סטפאן  -בודבה
הבוקר נצא את בודבה ליום של טבע משולב במנזרים,
איים ואגמים .נתחיל את סיורנו בביקור במנזר מוראצ'ה
הידוע כאחד המנזרים החשובים ומכונה "המנזר
הקדוש" .נמשיך לאורך נהר המוראצ'ה על הנופים
הציוריים ,נגיע לפודגוריצה ( )Podgoricaבירת מונטנגרו
אשר נוסדה בימי הביניים .לאחר ביקור קצר באתרי העיר
נמשיך לאגם היפהפה שקאדר ()Škadarska Jezero
המהווה את מאגר המים המתוקים הגדול ביותר בבלקן.

המקום נחשב לשמורת הטבע הגדולה ביותר
באירופה לבעלי כנף והאתר האחרון ביבשת בועדיין
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חיים שקנאים .בהפלגה סביב האגם נוכל לראות את
האיים הקטנים ,המפרצונים ולשונות היבשה
החודרים לתוכו .לאורך החוף יש לא מעט מסעדות
דגים מעם אוכל משובח במחירים סבירים ביותר
בהם נעשה הפסקה .סביב האגם ,גם במספר איים
שעליו ,בנויים  20מנזרים ,בהם הזמן כאילו עמד
מלכת .בחלק מהעיירות באזור משובצות אדרטואות,
זכר למלחמות העקובות מדם בין המונטנגרים לבין
הטורקים .נשמע על הצד האקולוגי של האגם בו מקננים
סוגי ציפורים שונים ,את חלקם נראה על האגם .לאחר
השייט נעצור לסעוד את ליבנו בריביירה של בר (,)Bar
עיר נמל חשובה שם נראה את שרידי המצודה העתיקה
המתנשאת עליה מראש המצוק עליו בנויה העיר
העתיקה .מכאן נמשיך ונראה את האי סווטי סטפאן
( )Sv. Štefanהציורי כמו פרץ מתוך הים הכחול .נשמע
את סיפורו המרתק של האי והמלון שהיה בעבר כפר
דייגים והפך למלון לחוג הסילון .בדרכנו חזרה לבודבה
נעבור על פני פטרובאץ ,עיר הנופש קסומה.
חזרה ללינה וארוחת ערב במלוננו בבודבה.

בודבה – שמורת דורמיטור – רפטינג
בקניון נהר הטרה – יערות ביוגראד – קולאש'ין
הבוקר נעזוב את בודבה ונקדיש את היום לטיול בנופי
מונטנגרו ההררית" ,שוויץ של הבלקנים" ,אל שמורות
הפארק השונות אליהן נגיע .יום שכולו ירוק וכחול .נעבור
על פני הכפר מימי הביניים ריאקה צרנויביצ'ה ( Rijeka
 )Crnojevićaשהיה מועדף על משפחת המלוכה
פטרוביץ' .עם הגעתנו לשמורת הטבע דורמיטור
( ,)Durmitorנסייר רגלית בשמורת הדורמיטור שיחד עם
קניון הטרה הוכרזו כאתרים מורשת עולמית על ידי
אונסק"ו .קניון נהר הטארה ( )Kanjon Tareנחשב
לקניון העמוק ביותר באירופה עם למעלה מ 1,000 -
מטר עומק .נוכל לעשות כאן רפטינג במסלולים אתגריים,
נראה את מערת הקרח לדינה פצ'ינה ()Ledina Pećina
(כאופציה ,הכל תלוי במזג אויר ביום הטיול) .נגיע אל
הגשר הגדול והמרשים על נהר הטרה .נעבור בעיירת
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הסקי ז'בליאק ( )Žabljakשבמרכז הפארק .נמשיך מכאן
לפארק הלאומי בוגראד ( )Biogradska Goraאשר
הוכרזה כאתר טבע מוגן ואחד היערות הגדולים והצפופים
אשר נותרו באירופה .בפארק למעלה מ 2000-מיני
צמחים ,עשרות מינים של ציפורים ופרפרים ,בעלי חיים
מוגנים ובתום היום נגיע לעיירה הציורית קולאשין
(.)Kolašin
לאחר ארוחת ערב במלון בקולאשין נוכל לצאת לשתות
בירה באחד מבתי הקפה העממיים לחשוב את האווירה
של העיירה.

שמורת הדורמיטור (טרק ג'יפים) –
ז'בליאק  -סרייבו
לאחר ארוחת הבוקר נצא מקולאשין ,ליום של פעילות
מרתק ,רגלית וגם טרק בג'יפים ,עדיין בשמורת
הדורמיטור ,נראה נופים מרהיבים וכפרים ציוריים .בתום
הטרק נמשיך את דרכנו לעבר בוסניה והרצגובינה ,נעשה
עצירה להפסקה באחת העיירות ומשם נמשיך אל עיר
הבירה סרייבו.
עם הגעתנו לסרייבו נגיע למלון לארוחת ערב.
לאחר ארוחת ערב נוכל לצאת להיכרות ראשונית סביב
המון שלנו למי שיש עוד כח אחרי יום פעילות.
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סרייבו – יום סיור מורחב
היום לאחר ארוחת בוקר נצא לפקוד את העיר סרייבו (
 ,)Sarajevoעיר הבירה האוריינטלית ביותר באירופה.
העיר שוקקת מבקרים ותיירים המגיעים אליה לעסקים
מכל העולם לאורך כל ימות השנה ,עובדים וגם מבלים
בה .רוב המבקרים המגיעים לבוסניה והרצגובינה עוברים
ומתאכסנים בעיר הבירה סרייבו ,דבר המגדיל את
הכנסתה הכלכלית .ההיסטוריה של סרייבו היא בלתי
נפרדת מההיסטוריה של בוסניה והרצגובינה והשפעתה
על המדינה כמרכז תרבותי ,פוליטי ואוניברסיטאי .כעיר
המאופיינת על ידי שלושה לאומים ,מוסלמים ,נוצרים
אורתודוקסים וקתולים ויהודים ומיעוטים ,ניתן לראות
מסגדים לצד כנסיות ובית כנסת .אנשים ונשים לבושים
בבגדים מערביים פסח נשים בלבוש מוסלמי כחלק
מהנוף האורבני .סרייבו נפגעה מאד במלחמת הבלקן
בשנת  1992ולקח לה אולי יותר מכל המדינות שהרכיבו
את הפדרציה היוגוסלבית להחזיר לעצמה את השקט
והשלווה ולהתמקד בצמיחה של עצמה .חלק מתושביה
המכונים "המוחות" עזבו אומרים זמנית למדינות המערב
על מנת ללמוד ולעזור לארצם אך רק חלק קטן חזר
למדינה .בסיור שלנו נבקר באחד המסגדים ,נבקר בבית
הכנסת הגדול ובמוזיאון היהודי המאגד בתוכו פריטים
רבים אשר נתרמו על ידי האוכלוסיה היהודית והגדות
פסח רבות ,נראה את הארכיטקטורה המיוחדת של בתי
הכנסת הספרדי והאשכנזי כמרכז תרבות יהודי ברובע
היהודי לשעבר בשם "צ'יפוט חאן" מהתקופה הטורקית.
נמשיך לביקור בעיר העתיקה ,ברובע העות'מאני
"באשצ'רשיה" (  ,)Baščaršijaסבילי המזרקה שהפכה
לסמל העיר ומשמשת כנקודת מפגש בעיר ,רחוב השוק
האופף ריח של קפה טורקי ,המדרחוב הארוך ביותר
פרהדייה ( )Ferhadijaהמשמש כמראה היסטורית
למבקר ,על המבנים מהתקופה העות'מאנית ,התקופה
האוסטרו-הונגרית ,והתקופה הסציאליסטית ,ומתוך כל
אלה צמיחת בוסניה והרצגובינה על מכלול הדתות .הכל
בעיר אחת .ברחוב נשמע מגוון גדול של שפות כמו בבתי
הקפה ובתי המלון ,לצד רעש הטראם ,סרייבו היתה אחת
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הערים הראשונות אשר הנהיגה את הטראם כתחבורה
ציבורית כבר בסוף המאה ה .19-נראה שרידים רומים
כגשרים מהתקופה הרומית ,מרחצאות גופרית עוד
מהתקופה הרומית מהם התפתחו מרכזי ספא .נעבור
דרך בית העיריה בסגנון המורי .נעבור דרך התיאטרון
הלאומי ,בנין הדואר והאקדמיה לאמנויות יפות ,הגשר
הלטיני והמוזיאון של סרייבו מעברו השני.תחנת הרכבת
הגדולה המקשרת את סרייבו עם שאר ערי הבלקן
ואירופה המערבית ,המגדל המתנשא מעל העיר "אבאז"
( )Avazוהגבוה ביותר בבוסניה ,אליו ניתן לעלות
לתצפית על העיר.
בסוף היום נחזור למלוננו.

סרייבו – מוסטאר – דוברובניק
לאחר ארוחת בוקר נעזוב את המלון ונצא לכיוון היעד
הבא שלנו ,העיר מוסטאר ,בדרכנו נחלוף על פני
האיצטדיון האולימפי לכדורגל "אסים פרהטוביץ'" (על
שם שחקן כדורגל בוסני מאד מפורסם) ,אשר נבנה ב-
 1984על בסיס של איצטדיון קודם מ 1948-בו נכנסים כ-
 50אלף צופים .באיצטדיון מתקיימים גם קונצרטים בהם
הופיעו להקות וזמרים ידועים נמשיך דרך האיצטדיון
האולימפי זטרה אולימפיק ארנה המשמש לפעילויות
ענפי ספורט מגווונים ,משחקי הוקי קרח ועוד ,מכאן
מתחילה העיר החדשה ,נצא אל מוסטאר .ניסע בדרך
ציורית ונעצור באחת הערים העתיקות בת למעלה מ-
 4000שנים ,בעיר קונג'יץ ( ,)Konjicהמוקפת ביערות
ושוכנת משני צידי נהר נרטווה .העיר שימשה כיעד חשוב
המקישר את חלקי בוסניה והרצגובינה במלחמת
האזרחים ובמאה ה 14-תחת השלטון העות'מאני ,על
צריחי מסגדיה והגשר ההיסטורי של העיר מהמאה ה-
 .16מכאן נמשיך לעיר מוסטאר ,העיר השלישית
בחשיבותה אחרי באניה לוקה .מוסטאר היא עיר הבירה
של הרצגובינה מוקפת הרים ,בהמשך עמק נרטווה
ונפתחת אל הים האדריאטי .העיר מקושרת במסילת
ברזל לסרייבו .מוסטאר מכונה כעיר הגשרים ,לכל גשר
סיפור ,הגשר העתיק שלה מהמאה ה 16-הוכרז כאתר
משמורת עולם על ידי אונסק"ו .
נחזור למלוננו בדוברובניק לארוחת ערב ולינה.
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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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