טיול כוכב בלגרד והסביבה
 8ימים  7לילות

ר למטייל העצמאי

נוף עירוני וטבע על גדות הדנובה והסבה
טיול פרטי לנוסע העצמאי בהתאמה אישית
8ימים  7 /לילות על בסיס לינה וארוחת בוקר
בלגרד או ( Beogradהעיר הלבנה בסרבית) היא עיר הבירה ומרכז החיים התוסס של סרביה
המודרנית.
בשל מיקומה האסטרטגי על חיבור נהרות הסבה והדנובה ,בדיוק בנקודה המחברת את רמת פנוניה,
נקודת המפגש הבלקנית העיר בה השאירו חותם כל כובשיה מהקלטים ,הרומאים ,הסלאבים,
הביזאנטים ,הבולגרים ,הפרנקים ,ההונגרים ,האוסטרים והסרבים ,דרך תרבות ,ארכיטקטורה,
גסטרונומיה ופולקלור מקומי .בשל מיקומה הגיאוגרפי בלגרד מכונה "השער לבלקן" וגם "השער למרכז
אירופה" .נמל התעופה הבינלאומי של בלגרד על שם ניקולה טסלה שוכן כ 12-ק"מ מערבית למרכז
העיר ,ומקושר היטב לכל חלקי העיר ומחוץ לעיר .העיר מציעה למבקרים נופים יפהפיים של נהרות,
מבנים היסטורים ,מספר פארקים ,גלריות אמנות ,כנסיות ,אתרים מעניינים וחיי לילה ,גאוותם של תושבי
העיר כטובים ומעניינים ביותר בכל מזרח אירופה ,כולל קזינו והכל במחיר השווה לכל כיס .בטיולי כוכב
ניתן לצאת מחוץ לעיר לטיול בן יום ולחזור עם ערב למלון בבירה.
בלגרד בעלת היסטוריה מרתקת מראשית התיישבותה השבטית לפני געתם הרומאים אשר הפכו אותה
לעיר רומית על כל המשתמע מכך ,שרידים אשר ניתן לראות עד היום במיוחד במצודת קלמגדאן.
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בלגרד היתה לכדור פוליטי בידי כל כובשיה כאמור ,האימפריה הביזנטית ,הפלישה של האימפריה
העות'מנית ,עד שנת  1800כאשר קיבלה את עצמאותה.
לאחר מלחמת העולם הראשונה ,הפכה בלגרד למקום מושבם של מלכי סרביה ,קרואטיה וסלובניה.
ב 6-ליוני  2006הוכרזה בלגרד כבירת סרביה העצמאית.
התיירות בסרביה כבר החלה בתום מלחמת הבלקן בסוף שנות ה 90-אך הלכה והתעצמה מאז 2006
והפכה ליעד מבוקש כשלעצמה וליעד משולב במסלולי הטיולים בבלקן .המבקרים נהנים מאווירה טובה,
ממארחים נעימים ,אוכל טוב ,פסטיבלים וחיי לילה תוססים בכל ימות השנה.
בלגרד מציעה בניינים קלאסיים ומודרנים ,שדרות רחבות ואתרים אשר מומלץ לבקר בהם כגון :בית
העיריה והפרלמנט היוגוסלבי הישן ,מצודת קלמגדן ,הפסל של ויקטור הצופה על כל העיר ,הכנסיה של
סבה הקדוש אותה ניתן לראות מכל חלקי העיר ,השוק הפתוח קאלניץ ( ,)Kalenicכיכר הרפובליקה,
וכמובן רחוב השופינג והמוזיאונים היפהפה קנזה מיכאילה ,רחוב קנזה מילושה ,גבעת אבלה ולבלות
ביום וגם בלילה באזור הבוהמי של בלגד ברחוב סקדארליה (.)Skadarlijaנבקר בשמורות טבע ובעיר
החדשה של בלגרד ,נעשה טיול כפרים ופולקלור ונבקר בזמון  Zemunעם העבר היהודי וכן בנובי סד
Novi Sad
לסיכום בלגרד מציע סיורים וטיולים במבנים היסטוריים קלסים ומודרנים ,שדרות ארוכות ורחבות,
אתרים יפהפיים ביום ובלילה אשר מומלץ לבקר בהם:


בנין העיריה ובנין הפרלמנט העתיק והיפה



פארק קלמגדן ומצודת בלגרד



הסודות החבויות במרתפי מצודת בלגרד



שער ומגדל השעון



המונומנט של ויקטור – "פובדניק"



הכנסיה האדירה ע"ש סבה הקדוש



השוק הפתוח קלניץ



כיכר הרפובליקה המרשימה



אזור השופינג קנזה מכיאלה ווארוש קפייה



הרחוב המרשים במבניו קנזה מילושה
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הכנסיה על שם אלכסנדר נבסקי



הרובע הבוהמי של בלגרד – סקדרליה



העיר העילית והתחתית דורני-גראד ודורצ'ול על הקפנאס שלה



נובי סד עם עברה היהודי המורכב



טיול לכפרי האמנות הנאיבית – קובאצ'יצ'ה וסביבתו



סיור בבלגרד החדשה על מבניה ושייט על הסבה והדנובה



שמורת הטבע דג'רדאפ)(Đjerdap



דרך המלך הסרבית – הר אבלה ,טופולה ואופלנאץ



ביקור בעיר זמון

BELGRADE
נחיתה בשדה התעופה הבינלאומי בבלגרד ע"ש ניקולה טסלה,
פגישה עם נציג החברה ,היכרות ראשונית של העיר על שדרותיה
הרחבות (הכל תלוי בשעת הנחיתה) .נציג החברה יקח אתכם
להכיר את העיר ,לטייל ברחוב  Kneza Mihailaהאלגנטי והמשובץ
בחנויות יוקרה ,בגלריות אמנות ומבנים קלאסיים והעברה למלון.
למעוניינים ,על פי שעה שתקבע עם נציג החברה ,תצאו לבקר
בחלקים נוספים בעיר ,כמו רחוב  Kneza Milošaרחוב בו מבני
ציבור רבים ומעניינים ובנין הפרלמנט המרהיב ,מבנים אשר שרדו
את הפגזות  .1999על הכל תשמעו מפי הנציג.
בתום הסיור העברה למלון
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BELGRADE
לאחר ארוחת הבוקר ,נציג החברה יאסוף אתכם מהמלון לסיור
באתריה המרתקים של העיר .נתחיל עם הפארק והמצודה של העיר
קלמגדן  Kalemegdanהשוכן על החיבור של נהרות הסבה
והדנובה .פארק ענק המוקף חומות ממנו ניתן לצפות על אתרים
היסטורים ,מוזיאונים ומונומנטים רבים בשל מיקומו הגיאוגרפי.
מכאן נמשיך לדורצ'ול ( )Dorćolרובע המאכלס בתוכו אתרים
מעניינים רבים אשר מומלץ לא לוותר על הביקור בהם .הרובע
הצמוד למצודה ולפארק קלמגדן היה מיושב כבר בימי הביניים אך
היום לא ניתן לראות שרידים מאותה תקופה בשל השינויים אשר
עבר האזור תחת כיבושים רבים .עם הכיבוש התורקי הפך האזור
לבלגרד התורקית עם הבזארים המקורים ,החאנים הטורקיים
ומסגדים רבים .השינוי הגדול ארע עם כיבוש האוסטרי בשנת
 ,1718-1739אשר לקחו על עצמם לשנות את אופי המקום בניחוח
ובאיפיון גרמני .גרמנים ואוסטרים רבים הגיעו לאזור ,בנו מבני ציבור
רבים בסגנון האוסטרי-גרמני .בהמשך שוב חזרו הטורקים אשר
לשם שינוי החליטו לא להרוס את המבנים ,הארמונות ,בסגנון
הבארוק ולשמר אותם ,מכאן ההצטלבות הרחובות  Kralja Petraו-
 Cara Dušanaכונו בפי הטורקים "דורט יול"  Dort Yolהכוונה
לארבעת הרחובות היוצרים את הרובע .לאחר עזיבת הטורקים חזר
השקט לרחובות .האזור העליון של הדורצ'ול הוא גם אזור חיי הלילה
התוססים ,משופע בבתי קפה ,פאבים ,וגם בכינוי "עמק הסיליקון"
בשל ריבוי הנשים המבקרות בו .בדורצ'ול גם שוכן המוזיאון
האתנוגראפי ,הגלריה ע"ש פטאר דוברוביץ' ,המוזיאון להיסטוריה
יהודית ,גלריית הפרסקו ,המסגד בייראקלי ,מרכז סנט סבה,
המוזיאון למדע וטכנולוגיה ,הכנסיה היפה סנט אלכסנדר נבסקי,
הרחוב הצרפתי ,וסקדרליה.
למעוניינים לאחר התארגנות קלה במלון ,נוכל לצאת לבילוי וארוחת
ערב ברובע סקדרליה.
האזור הבוהמי של בלגרד ,סקדרליה או בפי המקומיים
 ,Skadarskaהשוכן ברובע דורצ'ול ( )Dorćolשהינו למעשה אזור
החומה העתיקה המשתפל לכיוון רחוב הסטודנטים ( Studenstski
 )trgאל גדת הדנובה .סקדרליה הוא המרכז הבוהמי המפורסם ,ויש
ההמכנים אותו מונמרטר של בלגרד ,כמו רובע Montmartre
בפריס ,בשל האווירה הקסומה הבוהמית השוררת בו .אמנים
סרבים אשר הפכו לשם דבר פתחו ברובע זה את הגלריות
והסדנאות אמנות שלהם ,משוררים וסופרים ,שחקני תיאטרון
וקולונע ידועים גרים במקום כמו זמרים ידועים אשר מופיעים ברחבי
העולם וגם בסרביה קבעו את משכנם בסקדרסקה .זהו מכלול של
מדרחוב וסימטאות מרוצפות המשובצים במסעדות המציעות אוכל
מקומי צבעוני וטעים ,יין טוב ומוסיקה סרבית כדי להשלים את
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האווירה ,אך בעיקר בולט האירוח החם של המארחים בקפאנאס
ומבשלות הבירה המקומית הפתוחות עד השעות הקטנות של
הלילה.

Belgrade - Novi Sad - Belgrade
לאחר ארוחת הבוקר ,נציג/מדריך החברה יאסוף אתכם מהמלון
ותצאו לביקור בעיר נובי סאד המעניינת המכונה נובי-סאד היוונית,
השוכנת על הדנובה ובאחת מגדותיה שוכנת מצודת פטרובארדין
( ,)Pertrovaradinאחת המצודות הבארוקיות הגדולות באירופה
אשר קבעה את זהותה של העיר המתהווה .נובי-סאד ידועה כעיר
בה כל תושבי אקס-יוגוסלביה ,הונגריה ,סלובקיה ,אוקריינה ,ועמים
רבים אחרים יכולים לגור באחווה ובנועם .עיר מאד שקטה מצד
אחד ,אך גם מאד דינמית בכל הקשור לחיי תרבות ,חיי לילה
ופסטיבלים אשר הציבו אותה על מפת התיירות המוסיקלית של
אירופה .העיר נובי-סאד יחסית לערים אחרות בסרביה הינה צעירה,
עד המאה ה 17-החלה את הקמתה בזכות מצודת פטרובארדין
שהפכה לגבול הדרומי תחת בית הבסבורג .מאחר ואזור המצודה
היה פתוח רק לנוצרים ,מנגד היתה אופציה נוספת לכל מי שאינו
נוצרי בעיירה וואראדינסקי שנץ ( ,)Varadinski Šanacכגון סרבים,
יוונים ,יהודים אשר מצאו את מקום מושבם עד הגיע הטורקים ,אשר
הפכו את האזור למבוקש ביותר ,אזור של סחר אשר ב1748-
הצליח להקנות אוטונומיה של עיר חופשית .עם התנתקותה
מפטרובארדין מקבלת העיר את שמה החדש נובי-סאד ()Novi Sad
"עיר חדשה" בסרבית .על חלקה בהיסטוריה של סרביה נשמע
במקום .נקדיש את היום לביקור בכיכרות היפות של העיר ,נראה את
הכיכר החשובה ביותר בעיר עליה מוצב בית העיריה מצד אחד
וממול הכנסיה ע"ש מריה הקדושה הפופולרית המכונה
"הקתדרלה" הבולטת בזכות מגדל השעון המרשים המתנשא לגובה
 76מ' ,שמשמשת כמקום מושבו של הבישוף .נטייל בין סימטאותיה
ורחובותיה ושדרותיה ,גשרים המקשרים את העיר ונשמע סיפורים
מרתקים על תולדות היהודים במקום אשר תחת השלטון ההונגרי ב-
 1246מצאו את מותם יחד עם הסרבים ,נראה את פסל המשפחה
המוקדש לזכרם ועוד....
בתום היום המרשים נחזור לבלגרד למלון.
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Belgrade-Kovačica-Belgrade
לאחר ארוחת הבוקר ,היום נקדיש לביקור בעיירה לאמנות נאיבית
אשר זכתה להכנס לרשימת אונסקו על שימור המסורת המקומית.
נבקר בגלריות ובסדנאות בהן נוכל לראות את האמנים בעבודתם.
נתחיל עם העיירה קובאצ'יצה ( )Kovačicaהמורכבת משמונה
קבוצות אתניות החיות בשלום זו לצד זו :סלובאקים ,סרבים,
הונגרים ,רומנים ,רומאני ,ואחרים .נראה סוגים שונים של אמנים,
כגון אמנות בניית כינורות ידנית היחודית למקום.
התושבים מתהדרים בביקור אישים חשובים כגון :הרולינג סטונס,
פלה ,אלן דילון ואפילו פרנסואה מיטראן ביקרו כאן .בנוסף נוכל
לטעום ב"סאלאשי" ( )Salašiוב"צ'ארדה" ( )Čardeהטברנות
הבוהמיות על גדות הנהר בהם נוכל לטעום ממיטב מי המטבח
המקומי ,בעיקר תבשילי דגים לסוגיהם בו מתהדרים מסעדני
המקום ,בליווי של הטמבוריצה ,מוסיקה מקומית ויין המיוצר במקום.
מנהג עתיק יומין לפחות כבר  200שנה .על מנת להשלים את
ההנאה נצפה בריקוד מסורתי דינמי מאד במרכז האתנוגרפי
המקומי.
בתום יום מהנה נחזור לבלגרד למלון

BELGRADE – Mt. Avala - TOPOLA - OPLENAC

לאחר ארוחת הבוקר נציג או מדריך החברה יאסוף אתכם מהמלון
ליום של טיול מרתק .היום ניסע לאורך "דרך המלך" ,להר אבלה
הידוע בשמו הקדום ז'רנוב ( ,)Žrnovשהינו הנמוך מבין ההרים
המשתפלים לעבר מרכז סרביה ,והוא מתנשא בצניעות לגובה 511
מטרים מעל העיר בלגרד .היערות והחורש המקיפים אותו יצרו מן
"נוה מדבר" אליו אוהבים המבקרים לחזור שוב ושוב .בשפה
הסרבית השתרבבו מילים רבות מהטורקית בשל השלטון
העות'מאני המתמשך ,ושם ההר אבלה ( )Avalaהוא למעשה
שיבוש של השם "חבלה" בטורקית שפירושו הוא "נקודת מפגש".
אנו נבקר באתר המוקדש לנופלים הסובייטים .בראש ההר מתנשא
בגאון מונומנט מגרניט שחור הבא להנציח את החייל האלמוני,
עבודתו המרשימה של הפסל הידוע איבאן משטרוביץ הקרואטי
אשר עבודותיו מפוזרות בכל רחבי אקס-יוגוסלביה וברחבי העולם.
הקריאטידות הענקיות הניצבות בשתי הכניסות לאתר ,נראות
עטורות בבגדים מסורתיים של המדינות אשר הרכיבו את יוגוסלביה.
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מכאן נמשיך לביקור במגדל הטלויזיה של אבלה אשר הוקם ב-
 ,1996מתנשא לגובה של 195מ' עם פלטפורמה המיועדת לתצפית,
ומסעדה ,אלו הם חלק מסמלי העיר בלגרד המציעים פנורמיה יפהפיה
על רכס שומדייה .כאן נשמע על השושלת הבלתי מעורערת אשר
מרכיבה את המונרכיה של סרביה ,על המנהיג הדגול קראג'ורג' (ג'ורג'
השחור) ,אשר כמאה שנים מאוחר יותר נכדו הפך למלך סרביה.
קראג'ורג' היה אמיץ והצליח לשחרר את הסרבים מהשלטון העות'מאני.
קראג'ורג' בנה את אחר מהמבנים המרהיבים ביותר אשר היו לאחוזת
קבר מלכותית ,כמו כן בנה את כנסיית סנט ג'ורג' על הפסיפסים
היחודיים והעשירים שלה ,פרוייקט אדיר אשר הפך לירושה לשושלת
קראג'ורג'ביץ'.
מכאן נמשיך לטופולה ,שם נבקר בכנסיית גבירתנו אשר נבנתה ב-
 ,1813מכאן נמשיך לאחוזה המלכותית או לארמון על גבעת
אופלנאץ (337מ') שם שוכנת הכנסיה על שם ג'ורג' הקדוש הידועה
גם בשם "אופלנאץ" אשר הינה למעשה המאוזוליאום של השושלת
המלוכנית היוגוסלבית וגם הסרבית ,ביתם של מלכי קראג'ורג'ביץ'
השוכנת מעל גבעת אופלנאץ בעיירה טופולה .הכנסייה נוסדה בידי
המלך היוגוסלבי פטר ה .1-אחוזת הקבר נבנתה בזכות נשק רב
אשר נפל בידי החיילים הסרבים בקרבות בחזית תסאלוניקי
במלחמת העולם הראשונה .השיש של העמודים הובא מקאררה
אשר באיטליה .המחזה המרהיב ביותר הינו  725קומפוזיציות של
פסיפס אשר מציינות למעלה מ 1500-דמויות .שטח הפסיפס
משתרע על פני  3,500מ"ר עם יותר מ 40-מליון אבני פסיפס
מזכוכית צבעוניות המכילה למעלה מחמישה עשר אלף גוונים.
על מנת לסיים יום זה באווירה מלכותית נצא מכאן ונבקר ביקב
המלכותי בו נוכל לטעום ממיטב היינות המקומיים אשר נעשים על פי
המתכון המלכותי עד היום .ניתן גם לקנות יין במקום.
הסתיים עוד יום מהנה .העברה למלון

NOVI BEOGRAD – CRUISE ON THE SAVA RIVER
הבוקר לאחר ארוחת הבוקר מדריך/נהג יאסוף אתכם ממלונכם ונצא
להתרשם מחלקה השני של בלגרד המכונה "העיר החדשה".
במשך מאות בשנים האזור השוכן על חיבור נהרות הדנובה עם
הסבה היווה אזור מוזנח ,אדמה אשר שלא נוצלה בצורה מושכלת
דווקא בדיוק מול השכונה היוקרתית  ,הפרבר בו צמחה זמון אליה
נגיע ביומנו האחרון לטיול .המקום לא נוצל משום שהיווה למעשה
נקודת גבול בין אוסטרו-הונגריה לבין סרביה ולכן לא השקיעו בו
מאמצים ומשאבים לבנייה .הכל החל לשנות את פניו בשנת 1918
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ותוך גידול האוכלוסיה של בלגרד בין שתי מלחמות העולם .הבניינים
הראשונים אשר החלו להופיע היו לאורך השדרות הארוכות של אזור
זה בעיר הבירה ובהמשך כינו את האזור "אזור הדמדומים של
בלגרד" .בהמשך עם הקמת מבני הרכבות אשר אנו מכירים ממזרח
אירופה ואשר אומצו אצלנו כבנייה מהירה ,בסוף שנת  1990נראה
האזור בבלגרד ,כגטו ענק ,בתוך הכרך הגדול .בעשור האחרון
למרות שעדיין ניתן לראות את גוש ההפרדה בצורה של  70בלוקים,
באופן מדהים שינה כל האזור את פניו ,הפך צבעוני יותר,ובזכות
ייזמות מבורכת החליטה העיריה להפוך את המקום לחלקה החדש
של העיר בלגרד ,תרתי משמע .החלו לבנות מבני ציבור ומבני
מגורים מודרנים ,מרכזי קניות אשר אינם מביישים ערים אירופיות
אחרות ,בנקים חדשים ,משרדים ,סוכנויות מכוניות ,חנויות מותגים
ועוד .נראה כי כל החלל אשר היה כאבן ללא הופכין למשך תקופה
ארוכה ,מוזנח מחמת פחד מלחמות אשר ספג ,החל לפרוח והזרוע
עוד נטויה .מבנים מיוחדים מבחינה ארכיטקטונית אשר משווים
יוקרה לצד זה של העיר נבנו בזכות משרד האדריכלים זאהא חדיד
אשר נחשבים לנועזים בתחום.
המרכז המסחרי אוסצ'ה והקניון עצמו אוסצ'ה ( ,)Ušćeמגדל
הזכוכית והמתכת שתוכנן בידי מיכאילו ינקוביץ ,הופגג במלחמת
הבלקן ב 1999-וספג נזק רציני ביותר,בטענה כי שימש כתחנת
טלויזיה אשר בבעלות בתו של סלובודן מילושביץ' .לאחר רגיעה
ותחילת חיים נורמטיבים שוב נרתמו ייזמים והשלטון המקומי גם
השקיע כספים על מנת להחזיר את האזור לאזור מסחרי פורה
ומשגש וכך נפתח מחדש המרכז המסחרי בשנת  2005לשמחת
התושבים והתיירים .הקניון עצמו נוסף בשלב קצת יותר מאוחר
והפך למרכז קניות המבוקש והגדול בו ניתן למצוא הכל .בלגרד
החדשה ,היא רובע בו מבני ציבור כמו המוזיאון לאמנות עכשווית,
מלון יוגוסלביה ,השער המערבי אשר מורכב משני מגדלים אשר
אינם באותו הגובה,מחוברים ביניהם על ידי גשר ממנו ניתן לעבור
מבנין אחד לשני ועליו גם מסעדה שעדיין לא נפתחה לקהל הרחב,
הכנסייה של וסילי אוסרוג הקדוש המרהיבה ביופיה בזכות חלונות
הזכוכית וציורי הפרסקו המפעימים כל מבקר ,הפלג אדה מדייצה
המכונה "אדה" היוצא מנהר הסבה ואשר במשך שנים רבות היה
לנחלתם של הדייגים בלבד ,הולך ונעשה אזור בו התושבים אוהבים
לבוא לטייל ,לעשות ברבקיו במקום המיועד לכך ,לשבת על כוס
בירה בטברנה המקומית ולשתות לצלילי הטמבוריצה ,כלי נגינה
ממשפחת הטמבורין האופייני לכלים המוסיקליים של הבלקן ובעיקר
באזור זה של סרביה.ישנו כמובן גם מוזיאון התעופה עם תערוכה
קבועה ותערוכה ניידת המציג סוגים רבים של כלי טייס סרבים
ויוגוסלבים ,בהתחשב בהיסטוריית התעופה של סרביה בפרט
ויוגוסלביה בכלל .אבל על הכל בטיול שלנו...
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מכאן נמשיך לחלקו השני של הטיול היום ,והפעם נשוט בספינה על
שני הנהרות הדנובה והסבה ,נוכל לראות את כל האתרים בהם
היינו כמעט דרך הספינה ,ממצודת קלמגדן ,הפסל של ויקטור ,כאן
נראה מקרוב את חיבור הנהרות ,את הספינות המשמשות לשייט
ותעבורה ,הספינות המשמשות קזינו או בתי קפה ומסעדות ,ודבר
אחד בטוח כאן תמיד ידעו לנצל את הנהרות גם לבילוי ולא רק
כערוץ תחבורה וסחר .נראה את סירות הצוענים ,וספינות חדישות
בסגנון של הבאטו-מוש של פריס ,והרצון כאן הוא לגדול עוד ועוד
ולהינות מתיירות נכנסת אשר מעלה את הכלכלה במדינה ומאפשר
חיי נוחות לתושבים.
הסתיים לו עוד יום מהנה .נחזור למלון

BELGRADE – NATIONAL PARK DJERDAP
לאחר ארוחת הבוקר הנהג/מדריך יאסוף אתכם ממלונכם ליום
שכולו טבע .היום נצא לפארק הלאומי ,שמורת הטבע דז'דארפ.
ערוץ שערי הברזל ,המכונה בסרבית "דז'רדאפ" ( ,)Đjerdapהינו
אחד האזורים התיירותיים המושכים ביותר במדינה .כאן ניתן לראות
את זרם הדנובה אשר פילס את דרכו ונמתח עד מעבר לערוץ
הקרפטים ,לאורך  2,900ק"מ של זרימה אדירה.
החלק הסרבי של "שער הברזל" (הגדה השמאלית שייכת לרומניה)
זורם לאיטו וגואה בהפשרת שלגים לפארק הלאומי הסרבי
דז'רדאפ .בתוך היערות המקיפים את הערוץ ניתן לראות עצי עד
צפופים ,אוכלוסיה עניפה של בעלי חיים כגון דובים חומים ,נמרים,
שועלים ,יעלים ואיילים ,זאבים ועוד חיות רבות .על הפסגות של
ההרים ניתן לראות סוגי עופות שונים כגון נשרים ,עייטים ובאזים
ובתוך המים חסידות ועגורים ,חלקם אינדמים וישנם למעלה מ170-
מיני עופות .אנו נשמע על הסודות החבויים בין האזורים בהם אנו
מתהלכים ,סיפורים ואגדות משולבים בתקופות היסטוריות אשר
יחזירו אותנו בזמן למאה ה 1-לספירה בה שלט כאן טריאנוס אשר
בתקופת שלטונו נבנה הגשר הרומי הראשון כאן ומכונה "טבולה
טרייאנה" והכוונה לאבן המורה על הפסקת בניית הגשר ומנגד
הדרך היוצרת גבול על הצד הסרבי ,בדיוק ממול הפסל החרוט
בסלע של דסיבלוס .המדריך המקומי מטעם שמורת הטבע ילווה
אותנו על מנת שנגיע בביטחה ומבלי ללכת לאיבוד בתוך השמורה.
בסוף המסלול הרגלי על הגדה הימנית עליה אנו נהיה השייכת
לסרביה ,נראה את דמותו של דסיבלוס החקוקה בסלע על הגדה
השמאלית של הדנובה (רומניה).
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את חלקו השני של הסיור שלנו נמשיך בחלקו בספינה אשר תוביל
אותנו למבצר גולובאץ אשר אוצר בתוכו אגדות וסיפורים מעניינים,
אחד מהם מספר על הדרקון בעל שלושת הראשים אשר סוברים כי
חי כאן בעבר במים העמוקים של הדנובה ,ונשמע על סודות רבים
נוספים.
בתום היום המהנה והמלא אנרגיות אנו נחזור לבלגרד למלון.

Zemun -Tel Aviv
הבוקר לאחר ארוחת הבוקר וצ'ק-אווט מהמלון ,נעמיס את המזוודות
על אוטובוס ונצא לפרבר ,השכונה היוקרתית של בלגרד ,לזמון
( )Zemunשהיה בעצמו עיר במאה הראשוון ,מתגאה בהיסטוריה
העשירה של היהודים אשר חיו כאן באותה תקופה ועד מלחמת
העולם הראשונה בה נכחדו בשואה .על כך יסופר במקום .אם תהיה
אפשרות ובית הכנסת יהיה פתוח נכנס לבקר בו .נטייל בין
הסימטאות המרוצפות ונטפס לעבר גבעת גראדוש לתצפית
פנורמית .מגדל סיבינינין יאנקו יושב ככתר על גבעת גראדוש
ובשיגרת הדיבור היומי התושבים מכנים את המקום פשוט גראדוש.
זמון היתה מנותקת מעיר הבירה עד  ,1934ההיסטוריה של
העיר/פרבר היתה תמיד חלק בלתי נפרד מתולדות בלגרד הבירה.
זמון הפכה לחלון הצופה על אירופה ואל העולם ,כמשקפת ארוכת
טווח עבור העיר בלגרד.בהיותה על גדות הדנובה ,העיר התפתחה
כעיר ימית עם כל המשתמע מכך .נשמע על כל ההתפתחות
ההתיישבותית כאן במשך מאות בשנים כאשר גבעת גראדוש הינה
מרכז המקום .עם הצטרפותה לבלגרד מפסידה זמון את היחודיות
שלה לטובת המטרופוליס והופכת לפרבר שקט ונעים ,אולי אפילו
קצת מנומנם אך לתושבים טוב שכך.
הכל תלוי בשעת הטיסה חזרה ,אם יתאפשר ינתן זמן להשלמת
קניות ומזכרות.
תם הטיול המהנה המשלב את הנוף האורבני עם שמורות הטבע
והכפרים ,נשים פעמינו לעבר שדה התעופה הבינלאומי ניקולה
טסלה ,בבלגרד ונאחל לכם טיסה נעימה ובטוחה הביתה ותודה
שביקרתם בסרביה.
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