אל הקסם שבבלקן המתחדש:
סרביה ,מונטנגרו ,דוברובניק ובוסניה הרצגובינה
 (11 3-13.6.17יום 10 ,לילות)
בהדרכת ד"ר דיצה קמפלר

בלב הבלקן ,פינה יפיפייה בדרום-מזרח אירופה ששבה והייתה בימה למורכבותה
ההיסטורית והתרבותית של היבשת ,פזורות שכיות חמדה לא מוכרות בנופים הרריים
פראיים .קניונים מרהיבים של נהרות המפלסים דרכם בין צוקים נישאים ,כפרים
מסורתיים המשמרים טעם של פעם ,מנזרים המתהדרים בציורי קיר מרהיבים שהם
משיאי האמנות האירופאית בימי הביניים ,ערים שישן וחדש נפגשים בהן במגוון תרבותי
ייחודי ,שפע ירוק ,מים – כל אלה יאפשרו לנו לטייל בתוך סרט,
שרק חלקו כבר צולם...
 1שבת  3.6תל אביב – פודגוריצה – אגם סקאדאר Skadar lake - Podgorica -
ניפגש בנתב"ג ונצא בטיסה אל פודגוריצה ,בירת מונטנגרו .אחר צהריים נצא לאגם סקאדאר,
האגם הגדול בבלקן ,ששינויים עונתיים בעומקו גורמים להופעה והעלמות של עשרות איים
בו .נפליג בין צמחי הגומא ,הנופר והנימפאה האופייניים לאגם ונראה כמה ממאות מיני
הציפורים החיות או חולפות בו .לאחר ההפלגה נשוב לפודגוריצה ,בה נלון.
 2יום א'  4.6צטיניה – הר לובצ'ן – קוטור – Cetinje – Kotor
ניסע לצטיניה ,בירתה ההיסטורית של מונטנגרו ,ונבקר בארמונו של המלך ניקולה – מעצבה
של הממלכה המונטנגרית קצרת הימים .נעלה בכביש מתפתל בנוף מרהיב לשמורת הטבע
של הר לובצ'ן ,בראשו נבקר במאוזוליאום המרשים של גדול שליטי מונטנגרו – נייגושי,
ונשקיף על הארץ סביב .משם נרד בכביש הנחש המפורסם לחופי מפרץ קוטור ונבקר בעיר
עם החומה היפיפייה שנתנה לו את שמה .לינה באזור קוטור.

 3יום ב'  5.6דוברובניק – Dubrovnik
נעבור ממונטנגרו לקרואטיה ונגיע לדוברובניק " -פנינת הים האדריאטי" ,שגם מי שכבר היה
בה בטיול קודם ישמח ודאי לשוב אליה .נטייל בעיר היפיפייה והמרגשת ,נבקר ברחוב
היהודים ,במנזר הפרנציסקני ובארמון ספונצה ,נסייר על החומות ,נשקיף אל גגות העיר
המספרים את תולדותיה ונשוטט ברחובותיה היפים .לינה בדוברובניק.
 4יום ג'  6.6רדימיליה – פוצ'יטלי – קראביצה – Radimilia – Mostar
נחצה את הגבול אל בוסניה-הרצגובינה ,נבקר באתר הקבורה המפתיע ברדימיליה ,ובו
עשרות מצבות אבן גדולות ,מעוטרות בתבליטי דמויות וסמלים מסתוריים ,שהחוקרים עדיין
מתווכחים על מקורם .נמשיך לעיירת החמד פוציטלי ,השוכנת בתיאטרון טבעי ,ונטייל
במכלול המבוצר הזעיר והקסום .נבקר במפלי קראביצה המרשימים ,המקיפים עמק ירוק
בקירות מים דינמיים .לקראת ערב נמשיך למוסטאר ,בירת הרצגובינה ,הקרויה על שם הגשר
העתיק שנבנה מחדש בליבה .לינה במוסטאר.

 5יום ד'  7.6מוסטאר – בלגאי Blagaj – Sarajevo -
נבקר בעיר העתיקה של מוסטאר .נראה את הגשר הנפלא ,המופיע בין אתרי המורשת
העולמית ברשימת אונסק"ו ,את אזור השוק ואחד הבתים העותומניים המרשימים .ניסע
לבלגאי ,שם ניצב מנזר דרווישים עותומני לצד מעיין-מערה פנטסטי ,בשילוב נפלא של מעשי
אדם וטבע .נמשיך לסרייבו ,ובערב נצא למופע פולקלור בוסני .לינה בסרייבו.
 6יום ה'  8.6סרייבו – Sarajevo
נבקר בסרייבו ,בירת בוסניה הרצגובינה – העיר שהייתה ,לטוב ולרע ,סמל מרשים ביותר
לרב-תרבותיות של הבלקן .נסייר בעיר ,שכמעט כל פינה בה מספרת סיפור .נפקוד את
המקום בו נורתה יריית הפתיחה של מלחמת העולם הראשונה ,נבקר במוזיאון היהודי ונשמע
על הקהילה המקומית ותפקידה המיוחד בעבר ובהווה ,נטייל בעיר התורכית העתיקה ,בעיר
האוסטרית ההדורה ובעיר הבוסנית המודרנית ,בירת אחת המדינות הצעירות בעולם.
לינה בסרייבו.

 7יום ו'  9.6וישגראד – זלטיבור Visegrad – Moka Gora -
בנסיעה מסרייבו דרומה נחצה את הרי ביילשניצה היפיפיים ונרד לעמק נהר הדרינה .ניסע
לאורך הנהר עד לוישגראד ,בה ניצב "הגשר על הדרינה" – גיבור ספרו של איוו אנדריץ' ,חתן
פרס נובל לספרות ,ואתר נוסף ברשימת המורשת העולמית של אונסק"ו .נחצה את הגבול
לסרביה בנוף כפרים טובלים בירוק ועטורים נחלים ,נבקר בכפר שהוקם לצורך צילומי סרטו
של אמיר קוסטריצה "החיים הם נס" וניסע ברכבת הפס הצר שכיכבה בסרט ,באחד
ממסלולי הרכבת היפים באירופה .נלון באזור זלטיבור.
 8שבת  10.6ארץ המנזרים הסרביים – Sirogonjo – Novi Pazar
נבקר בכפר האתנוגרפי סירוגוינו – מוזיאון פתוח המציג את חיי הכפר הבלקני .נמשיך אל
תוככי סרביה ולקראת צהרים נגיע אל ארץ המנזרים .נבקר במנזר סטודניצה ,שחשיבותו
ההיסטורית מתחרה בחשיבותו האמנותית ,וציורי הקיר שלו הם מהישגיה הגדולים ביותר של
אמנות ימי הביניים .נמשיך לעבר העמק שבמרכזו העיירה נובי פזר" ,הבזר החדש" ,שנוסדה
ע"י העותומנים עם כניסתם לבלקן ויש אומרים כי אורח החיים התורכי מתקיים בה גם כיום.
לינה באזור נובי פזר.
 9יום א'  11.6נובי פזר – הרי דורמיטור – Tara Bridge - Durmitor
בבוקר נבקר במנזר סופוצ'ני – אחד היפים והמרשימים במנזרים הסרביים ,וכקודמו מופיע
ברשימת אתרי המורשת העולמית של אונסק"ו .ציורי הקיר שבו ,המבטאים רנסאנס מוקדם
יותר מאשר את ימי הביניים ,נחשבים לשיאה של אומנות הציור הסרבית בהציגם ,כבר
במאה ה ,13-דמויות ריאליסטיות באופן נפלא .משם נצא מערבה למונטנגרו" ,ארץ ההרים
השחורים" של לוחמים ומשוררים .ניסע בארץ הררית יפיפייה דרך הגשר האדיר מעל קניון
טארה ועם הגיענו להרי הדורמיטור נצא לטיול ביער שלחופי האגם השחור .לינה באזור.

 10יום ב'  12.6הרי דורמיטור – Durmitor National Park – Kolasin
ביום זה נטייל בהרי דורמיטור – היפים והמרשימים בהרי מונטנגרו .ניסע בדרכי הפארק
היפיפיות ,נבקר בכפרים הרריים ,נשקיף אל קניון טרה – "הקניון הגדול של אירופה" ונסייר
בנופים קרחוניים בחלקו הגבוה של רכס הדינרידים מעל ומתת לקו היער .לקראת ערב נרד
מהרי הדורמיטור לעמק הנהר מוראצ'ה ,שם נלון.
 11יום ג'  13.6פודגוריצה – תל אביב – Biograd Lake
נטייל לחוף אגם ביוגראד – "האגם הלבן" ונמשיך בנסיעה לפודגוריצה ,אם הזמן יאפשר
נבקר במנזר נוסף המתהדר בגנים מטופחים .נגיע שוב לפודגוריצה ,ממנה נטוס בשעות אחר
הצהריים ארצה.

המחיר לאדם בחדר זוגי 2290 :יורו
תוספת חדר ליחיד  385 :יורו
המחיר כולל:
 .1לינה בבתי מלון טובים ומעולים – לרוב מלונות  4ו  5כוכבים למעט מלון אחד ברמת
 3כוכבים בנובי פזר .מצורפת רשימה לדוגמא בסוף ההצעה.
 .2טיסות סדירות "אוסטריאן איירליינס"  -ת"א -וינה  -פודגוריצה -וינה  -ת"א.
(פרטי הטיסות מופיעים בהמשך ההצעה)
 .3מיסי נמל והיטלי דלק .נכון ליום מתן ההצעה – אוקטובר 2016
 .4חצי פנסיון לאורך כל הטיול :ארוחות בוקר וארוחת ערב.
 .5אוטובוס תיירים ממוזג ונוח עפ"י התכנית.
 .6מדריכה ישראלית – ד"ר דיצה קמפלר
 .7ליווי אירגוני – חנה הייזלר רוח הפקות
 .8מדריכים מקומיים דוברי אנגלית בסיורי הערים.
 .9מכשירי שמע אישיים.
 .10חוברת מידע לקראת יציאת הטיול.
 .11כניסות לאתרים.
 .12מים מינרלים – בקבוק לאדם ליום.
 .13טיפים לנותני השירותים בחול.
 .14מופע פולקלור

המחיר אינו כולל:
 .1כל מה שאינו נכלל בסעיף "כולל".
 .2הוצאות אישיות.
 .3טיפ למדריך הישראלי –  4-5יורו לאדם ליום.
 .4ארוחות צהריים ושתייה קלה בארוחות הערב.
 .5ביטוח בריאות ומטען.
פרטי הטיסות לדוגמא:
0615 0910
1245 1420
1500 1640
2025 0050+1

TLVVIE
VIETGD
TGDVIE
VIETLV

OS 860 03JUN
OS 727 03JUN
OS 728 13JUN
OS 859 13JUN

בתי מלון לדוגמא -:בתי מלון או דומיהם:
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

Hotels or similar:
03.-04.06.
Hotel Ramada 5*, Podgorica
04.-05.06.
Hotel Delfin 4*, Bijela
05.-06.06.
Hotel Valamar Lacroma 4*, Dubrovnik
06.-07.06.
Hotel Mostar 4*, Mostar
07.-09.06.
Hotel President 5*, Sarajevo
09.-10.06.
Hotel Mona 4*+, Zlatibor
10.-11.06.
Tourist vilage Ras 3*, Novi Pazar
11.-12.06.
Hotel Soa 4*, Žabljak
12.-13.06.
Hotel Bianca Spa 5*, Kolašin

לתשומת לבכם:
 מיסי הנמל והדלק נכונים ליום פרסום הטיול .במידה והמחיר ישתנה ,תחול התוספת עלהנוסע.
 ההצעה מבוססת על מינימום  25נוסעים מטיילים.נא לשלוח טופס למייל  hannale94@gmail.comאו לפקס 077-4380393

מחכים לכם לחוויה מיוחדת!
חנה הייזלר – רוח הפקות 08-9473253 , 050-4323838 :
פקס 077-4380393 :

צוות חברת יעדים  -טיולי תרבות וטבע

