8ימים  7 /לילות
קרואטיה וסלובניה ,שתי מדינות מתוך המכלול אשר הרכיב את אקס-יוגוסלביה עד להיפרדותן ממנה בתחילת
שנות ה 90-של המאה העשרים .קרואטיה וסלובניה ,שתי מדינות מתויירות בדרך כלל יחד וגם כל אחת לחוד.
קרואטיה מוכרת בזכות יופיה הסוחף ,נופיה המדהימים והתיירות בה מתרכזת בחופי הים האדריאטי עליו היא
משתרעת מחצי האי איסטריה במערב ועד דוברובניק בדרום .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
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ונהרות בהם ניתן לעשות רפטינג ,מערות נטיפים מהמפורסמות באירופה כמו מערות פוסטוינה וסקוצי'אן ,פארק
הלאומי טריגלאב 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
לסיכום בטיול שלנו המשולב בין שתי המדינות השוכנות זו לצד זו ביחסים טובים המניבים לשתיהן תנופה בתיירות
משולבת והכל בצמיחה מתמדת תוך כדי שמירה על אקולוגיה ונקיון המדינות.


זגרב – העיר העלית והעיר התחתית ,הקתדרלה עם המגדלים התאומים ,השוק דולץ ,שער האבן ,העיר
העתיקה ,מגדל השעון ועוד



סלובניה  -קומרובץ – כפר הולדתו של טיטו ,המוזיאון האתנולוגי הפתוח



פארק המים הפעיל בצ'אטז' והבריכות הטרמליות



מערות פוסטוינה ,מבצר פרדיאמה



ערי הריביירה הסלובנית פיראן ופורטורוז'



רפטינג על נהר הסוצ'ה



טארביזיו – השוק הפתוח והעיר העתיקה באיטליה



אגם בוהין בסלובניה



ערוץ הוינטגר



טירת בלד



פוסטולובסקי – פארק האדרנלין לכל המשפחה



בלד כולל אגם בלד



קרואטיה – סלון  -ראסטוקה



פליטויצה – שמורת אגמי פליטויצה



קרלובץ – ביקור באתרי העיר ובמבשלת בירה בעיר
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תל-אביב – זגרב  -קומרובץ
לאחר טיסה של כשלוש שעות ,נחיתה בשדה התעופה הבינלאומי של
זגרב,קרואטיה ,נצא לסיור מודרך בעיר הבירה המורכבת משתי ערים.
בעיר העליונה "קאפטול" ( ,)Kaptolשהתפתחה סביב הקתדרלה של
סטפן הקדוש עם המגדלים התאומים הבולטים מכל מקום בעיר ,בה
קבורים גדולי האומה הקרואטית ,משם נמשיך דרך השוק הפתוח
ומרכז החיים של העיר .נחצה ונתרשם מהשוק הססגוני של העיר,
ה"דולאץ" (  )Dolacהמציע כל מה שאדם צריך כדי לרומם את הנפש
במחירים נמוכים .מכאן נמשיך לעיר העתיקה השנייה" ,גרדאץ"
( )Gradecלעבר שער האבן ,כנסיית מרקוס הקדוש מהמאה ה13-
הניצבת בכיכר מרקוס הקדוש .הכנסיה מרשימה ביותר בסמלים
הצבעוניים שלה עליהם נשמע הסבר במקום ,נראה את ארמון
הנשיאות הקרואטי "באנסקי דבורי" ) (Banski Dvoriמשם נמשיך דרך
אל מגדל לוטרשצ'אק ( )Lotršćakממנו נתצפת מלמעלה על העיר לפני
שנרד בפוניקולאר לעיר התחתית ,הדופק של זגרב .נתרשם
מהכיכרות ,החנויות והמבנים הציבוריים והפרטיים ,השדרות הרחבות
והגנים המעטרים את העיר בגאון .לאחר הפסקה נמשיך לכפר הולדתו
של טיטו ,הכפר האתנולוגי השוכן בקומרבץ.
בסוף היום נגיע למלון בסלובניה.

פארק המים בצ'אטז -
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לפארק המים בצ'אטז' ( ,) Čatežגדול
ביותר בסלובניה המכונה פארק אדרנלין .בפארק ניתן להינות מעשר
בריכות שחייה של מים תרמליים בטמפרטורות שונות .הפארק משתרע
על שטח ענק ומאפשר מגוון גדול של פעילויות לגדולים ולקטנים.
הבריכות מציעות אטרקציות שונות של שחייה ושעשועי מים ,אבובים,
מגלשות מים מסוגים שונים ,בריכת גלים ,מפלי מים ,מערבולות ועוד
אין סוף אפשרויות לכל הטעמים .זהו יום שלם של כיף למשפחה.
במקום גם מסעדות שונות.
בתום יום מהנה של חופש מוחלט נשוב למלון.
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מערת פוסטוינה – פרדיאמה – פיראן ופורטורוז'
היום הוא יום קסום של מערות נטיפים וטירות ,ערים ציוריות .נתחיל
את נסיעתנו בנתיב הקארסט ,בסלובניה מערות קארסט רבות יותר
מאשר בכל המדינות במרכז הבלקן .פנינו היום למערת פוסטוינה
( )Postojna Jamaהמרהיבה ביופיה ,יצירת מופת של הטבע לה זכו
הסלובנים .ניסע בתוך המערה בקרונות חשמליים העוברים בין
האולמות השונים ומאפשרים לנו להתרשם מהנטיפים והזקיפים,
מהעמודים אשר נוצרו במשך מיליוני שנים .בהמשך נסייר עם מדריך
מקומי של המערה אשר יסביר בכל תחנה בה נעצור על האולמות
השונים ,בסיום הסיור נצא ונמשיך לעוד יצירה מיוחדת ,מבצר ימי
ביניימי שמור היטב הבנוי בתוך צוק ,מבצר פרדיאמה ()Predjama
נצטלם ונשמע את סיפור המבצר ומכאן נמשיך הלאה לריביירה
הסלובנית המשתרעת ממש בקצה חצי האי איסטריה אשר כמעט כולו
שייך לקרואטיה .נעבור דרך היין הסלובנית בדרכנו לערי החוף
העתיקות השוכנות על הים האדריאטי אשר הפכו למרכז תיירות בכל
השנה ,העיר פיראן ( )Piranהבנויה על לשון ים ומפרץ טבעי מסביב
לכיכר אחת ענקית וצבעונית ,מקובצים מבנים אשר לכל אחד מהם
סיפור ,משובצת במסעדות ובתי קפה ,נמשיך לפורטורוז' העיר
העשירה בארמונות אשר הוסבו לבתי מלון יוקרתיים מאד .במקום נוכל
לשחות או לשוט באחת הספינות עליה נוכל ארוחת צהריים של דגים
ופירות ים.
בתום היום הקסום נמשיך למלון שלנו השוכן בצפון סלובניה.

רפטינג על הסוצ'ה–ורשיץ–טרויזיו – קרנסקה-גורה
הבוקר נצא לעוד יום של טבע קסום ,בילוי רפטינג משפחתי מהנה
מחכה לנו במימי נהר הסוצ'ה (  )Sočaהשוצפים והצלולים .ניסע דרך
מעבר הרים יפהפה ,מעבר ורשיץ' ( )Veršićבתוך נופים מרהיבים של
האלפים היוליים ונגיע לעמק הסוצ'ה שכולו בצבע טורקיז אשר רוחבו
משתנה .מדריך מקומי ימתין לנו ,ממנו נקבל הדרכה בנושא בטיחות
וחתירה גם למי שלא התנסה עדיין בכך ,עם הציוד שנקבל נתחיל את
הרפטינג החווייתי במורד הנהר הצלול במימי האזמרגד המהפנטים.
בחלק מהנהר למי שמעונין ועל פי אישור מראש ניתן יהיה לשחות .עם
סיום החלק הראשון החווייתי שלנו ,נמשיך לנגיעה קלה באיטליה,
ונבקר בעיר טארביזיו ,עיר איטלקית עתיקה אשר שימשה כעוגן לאנשי
הבריגדה היהודית לאחר השואה עליה נשמע במקום ,נהנה מהנהר
ומאגם פוז'ינה אשר זורם גם בתוך סלובניה ,הנופים הפסטורליים של
האלפים המקיפים אותו .זמן חופשי לביקור בעיר ולהינות מהשוק
המקורה והפתוח ,המרקטו האיטלקי בו ניתן לקנות מוצרי עור ,ביגוד
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והנעלה ,תיקים ומזוודות של מותגים ידועים במחירים זולים יותר
מאשר במרכז איטליה.
בתום יום מהנה נחזור למלון.

אגם בוהין – קניון וינטגר – פארק אתגרי
פוסטולובסקי  -בלד
לאחר ארוחת הבוקר ,נישאר בשמורת הטריגלאב ,היום ניסע לבוהין
) (Bohinjחלק אינטגראלי בשמורת פארק הטריגלאב ,נתרשם מכנסיית
יוחנן המטביל ,מהנוף הקסום כמו גלויה ,לאחר הפסקת קפה נמשיך
לכיוון בלד ,אך נגיע קודם לערוץ הוינטגר השוצף ,נעשה את המסלול
על גשרים מעץ ,נהנה מהאווירה המכושפת כאן ולאחר מכן נמשיך
לפארק האתגרי ,פארק ההרפתקאות פוסטולובסקי המציע פעילויות
אתגריות ואחרות לכל המשפחה ,נבלה כאן ונהנה .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 השוכנת על גדות
האגם ,נפנק את עצמנו בעוגת קרם שניט מקורית אשר טעמה ילווה
אותנו זמן רב .זמן חופשי בעיירה לפני שניסע למלון שלנו.

ליובליאנה  -זגרב
היום ניסע לעיר הבירה הסלובנית ,ליובליאנה ( ,)Ljubljanaהשוכנת על
נהר הליובלניצה .זו העיר הגדולה ביותר בסלובניה .עיר המחולקת
מבחינה ארכיטקטונית ואנו נשמע את סיפורה תוך כדי סיור רגלי בין
אתריה ההיסטוריים ,כנסיות ,אוניברסיטה ואקדמיה למוסיקה,
סימטאות אמנים שהיו פעם מקום משכנם של יהודי המקום ,מדרחובים
צרים וציוריים העמוסים בבתי קפה ,פונדקי יין ,מסעדות ,מרכזי תרבות
ואמנות ,עיר שתענוג להסתובב בה .המארחים נעימים והמחירים שווים
לכל כיס .אנו נתחיל במרכז העיר העתיקה ,נצפה ואם ייותר לנו זמן
נעלה ברכבת המקומית למעלה לטירה העתיקה המתנשאת מעל העיר,
נשמע על המשורר הלאומי פלצ'ניק שאת פסלו נראה במרכז התוסס
של העיר ,נעבור דרך גשר הסנדלרים לחלק הימי ביניימי של העיר,
נבקר בבנין העיריה נראה את מזרקת רובה ,כנסיית ניקולאס הקדוש
היפהפיה ,לשוק הפתוח ,לגשר הדרקונים ולאחר הפסקה נמשיך לעיר
הבירה הקרואטית,לפני שנעבור את הגבול לעבר זגרב ,נעצור במקום
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קסום אחר ,באוטוצ'ץ ( )Otočecארמון שהוסב למלון יוקרתי הבנוי על
אי ופארק ענק סביבו.

הסתיים לו עוד יום מהנה .ניסע למלון בזגרב.

סלון – רסטוקה – פליטוויצה  -זגרב
הבוקר נקום ליום שכולו אנרגיות חיוביות ,יום של טבע מושלם .לאחר
ארוחת בוקר ניסע לעבר שמורת הטבע הגדולה והחשובה מבין שבע
השמורות טבע של קרואטיה .שמורת פליטויצה ( ,)Plitviceלפני שנגיע
אליה נעצור ממש בחלק השייך למכלול השמורה ,כפר השוכן על פלגי
מים ,רסטוקה או סלון ( )Slunjכפי שעדיין התושבים מכנים אותו .נצפה
במראה מדהים של מפלי מים המפעילי את חיי התושבים כאשר המים
משמשים גם לפעילות הדרו אלקטרית המניעה את תאורת הרחוב
והבתים .נכנס לאחד מהתים לראות כיצד בפועל משתמשים לטחינת
התירס לקמח .נטייל בין הבתים הציוריים .מכאן נמשיך לשמורת אגמי
פליטויצה ,אשר במרכזה גבעות מיוערות אשר מקיפות  16אגמים
בצבעי טורקיז ,ויוצרים  192מפלים ,אשדות וימות ציוריות מעליהם
נמתחים גשרי עץ מסוגננים עליהם נעשה את דרכנו לביקור במקום.
נוכל צהריים בשטח או באחת הבקתות ,הכל תלוי במזג האוויר.
הפארק פתוח כל ימות השנה ובחורף המושלג חלק ממנו סגור .הוא
יפה בכל ארבעת העונות של השנה.
בתום היום המהנה והמלא אנרגיות אנו נחזור למלון שלנו בזגרב .למי
מכם שיהיה עדיין כח אפשר יהיה לצאת בערב לאיזו טברנה.
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קרלובץ – זגרב – תל-אביב
הבוקר נעזוב את מלוננו על מזוודותינו הארוזות במתנות וזכרונות ,נצא
לעבר עיר אשר שימשה בעבר כבירת קרואטיה בתקופת נפוליאון
והפכה לדוכסות קרלובץ ( )Karlovacהמכונה "העיר השוכנת על
ארבעת הנהרות" ,הקוראנה ,הקופה ,המרז'ניצה ,והדוברה ,אשר הינם
פלגים של הדנובה ,אשר נפרדים ונפגשים ביניהם בנהר הסבה אשר
נשפך לדנוב .קרלובץ אשר עליה נשמע רבות היום העיר היתה
מורכבת מטירת העיר ע"ש קארל ה 2-הארכידוכס האוסטרי שימשה
כחיץ בין אזור זה אשר היה בשליטת בית הבסבורג והאזור שהיום
מעבר לכביש הראשי המוביל אליה שהיה גבול אותו ניסו לא פעם
העות'מאנים לכבוש .קרלובץ בשמה הקרואטי היא למעשה "עירו של
קארל" .זו העיר של הבירה "קארלובצ'קו" אשר שמה יצא למרחוק,
גאוות תושבי העיר ולא רק בקרואטיה .נבקר באחת משתי מבשלות
הבירה אשר נוסדה על ידי הברון ניקולה דוברינוביץ ב .1854-נשתה
בירה ונוכל כמקובל במסורת המקומית פרצל .כתוצאה מהיותה עיר
חומה ,העיר ניזוקה רבות במלחמת הבלקן .נעשה סיור במרכז העיר
העתיק ונתרשם מהמבנים הבארוקיים אשר שוקמו אחרי המלחמה.
כאן הוקם בית ספר למוסיקה הראשון בקרואטיה בסגנון ניאו-רנסאנס,
נעבור דרך הפתוח מוזיאון להנצחת המלחמה .העיר מסמלת את
פתיחת העולם החדש בו נפגשות תרבויות אוסטריה וצרפת וכך הדרך
הראשונה אשר נסללת למטרה זו בתחילת המאה ה .19-שמענו על
ניקולה טסלה הגאון בזגרב וכאן נשמע את סיפורו והגימנסיה בה למד
מדעים וטכנולוגיה.
הכל תלוי בשעת הטיסה חזרה ,אם יתאפשר ינתן זמן להשלמת קניות
באחד הקניונים הענקיים של זגרב.
תם הטיול המלא בפעילות אנרגטית .תודה שבקרתם בחלק מקרואטיה
וסלובניה נצפה לכם בטיולים אחרים כאן.
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