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 תכניתמדגסקר למטייל העצמאי
  

 

 נוף עירוני וטבע על גדות הדנובה והסבה
 טיול פרטי לנוסע העצמאי בהתאמה אישית

 לילות על בסיס לינה וארוחת בוקר 4ימים /  5  
 

)העיר הלבנה בסרבית( היא עיר הבירה ומרכז החיים התוסס של סרביה  Beogradאו  בלגרד
 המודרנית.

  
על חיבור נהרות הסבה והדנובה, בדיוק בנקודה המחברת את רמת פנוניה, בשל מיקומה האסטרטגי 

נקודת המפגש הבלקנית העיר בה השאירו חותם כל כובשיה מהקלטים, הרומאים, הסלאבים, 
הביזאנטים, הבולגרים, הפרנקים, ההונגרים, האוסטרים והסרבים, דרך תרבות, ארכיטקטורה, 

 גסטרונומיה ופולקלור מקומי.
  

ומה הגיאוגרפי בלגרד מכונה "השער לבלקן" וגם "השער למרכז אירופה". נמל התעופה בשל מיק
ק"מ מערבית למרכז העיר, ומקושר היטב לכל  12-הבינלאומי של בלגרד על שם ניקולה טסלה שוכן כ

חלקי העיר ומחוץ לעיר. העיר מציעה למבקרים נופים יפהפיים של נהרות, מבנים היסטורים, מספר 
לריות אמנות, כנסיות, אתרים מעניינים וחיי לילה, גאוותם של תושבי העיר כטובים ומעניינים פארקים, ג

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.
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ותה השבטית לפני געתם הרומאים אשר הפכו אותה בלגרד בעלת היסטוריה מרתקת מראשית התיישב
 לעיר רומית על כל המשתמע מכך, שרידים אשר ניתן לראות עד היום במיוחד במצודת קלמגדאן. 

בלגרד היתה לכדור פוליטי בידי כל כובשיה כאמור, האימפריה הביזנטית, הפלישה של האימפריה 
 כאשר קיבלה את עצמאותה. 1800העות'מנית, עד שנת 

  
 6-למקום מושבם של מלכי סרביה, קרואטיה וסלובניה. ב בלגרד לאחר מלחמת העולם הראשונה, הפכה

הוכרזה בלגרד כבירת סרביה העצמאית.  התיירות בסרביה כבר החלה בתום מלחמת הבלקן  2006ליוני 
 .אך הלכה והתעצמה 90-בסוף שנות ה

  
י הטיולים בבלקן. המבקרים נהנים והפכה ליעד מבוקש כשלעצמה וליעד משולב במסלול 2006מאז  

 מאווירה טובה, ממארחים נעימים, אוכל טוב, פסטיבלים וחיי לילה תוססים בכל ימות השנה. 
 
 לגרד מציעה בניינים קלאסיים ומודרנים, שדרות רחבות ואתרים אשר מומלץ לבקר בהם כגון:ב 

 בית העיריה והפרלמנט היוגוסלבי הישן 
 מצודת קלמגדן 

 טור הצופה על כל העירהפסל של ויק  
 הכנסיה של סבה הקדוש אותה ניתן לראות מכל חלקי העיר 
 ( השוק הפתוח קאלניץKalenic) 

 כיכר הרפובליקה 
 רחוב השופינג והמוזיאונים היפהפה קנזה מיכאילה  

 רחוב קנזה מילושה 
  גבעת אבלה 

 ד ברחוב סקדארליהרהבוהמי של בלג האזור (Skadarlija.) 
 זמוןZemun   נוביסדוכן Novi Sad עם העבר היהודי המורכב. 
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BELGRADE   
נחיתה בשדה התעופה הבינלאומי בבלגרד ע"ש ניקולה טסלה, 

פגישה עם נציג החברה, היכרות ראשונית של העיר על שדרותיה 
להכיר הרחבות )הכל תלוי בשעת הנחיתה(.  נציג החברה  יקח אתכם 

האלגנטי והמשובץ בחנויות  Kneza Mihailaאת העיר, לטייל ברחוב 

   .יוקרה, בגלריות אמנות ומבנים קלאסיים  והעברה למלון
                                                                           

על פי שעה שתקבע עם נציג החברה, תצאו לבקר  למעוניינים,

רחוב בו מבני ציבור  Kneza Milošaפים בעיר, כמו רחוב בחלקים נוס

רבים ומעניינים ובנין הפרלמנט המרהיב, מבנים אשר שרדו את 
 . על הכל תשמעו מפי הנציג. 1999הפגזות 

  

 

 

BELGRADE  
לאחר ארוחת הבוקר, נציג החברה יאסוף אתכם מהמלון לסיור 

המצודה של העיר באתריה המרתקים של העיר. נתחיל עם הפארק ו
השוכן על החיבור של נהרות הסבה והדנובה.  Kalemegdanקלמגדן 

פארק ענק המוקף חומות ממנו ניתן לצפות על אתרים היסטורים, 
 מוזיאונים ומונומנטים רבים בשל מיקומו הגיאוגרפי. מכאן נמשיך 

( רובע המאכלס בתוכו אתרים מעניינים רבים אשר Dorćol)לדורצ'ול 

לוותר על הביקור בהם. הרובע הצמוד למצודה ולפארק  מומלץ לא
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 
ים. השינוי הגדול הבזארים המקורים, החאנים הטורקיים ומסגדים רב

, אשר לקחו על עצמם 1718-1739ארע עם כיבוש האוסטרי בשנת 
לשנות את אופי המקום בניחוח ובאיפיון גרמני. גרמנים ואוסטרים 

גרמני. -רבים הגיעו לאזור, בנו מבני ציבור רבים בסגנון האוסטרי
בהמשך שוב חזרו הטורקים אשר לשם שינוי החליטו לא להרוס את 

רמונות, בסגנון הבארוק ולשמר אותם, מכאן ההצטלבות המבנים, הא
כונו בפי הטורקים "דורט  Cara Dušana -ו Kralja Petraהרחובות 

הכוונה לארבעת הרחובות היוצרים את הרובע. לאחר   Dort Yolיול"

עזיבת הטורקים חזר השקט לרחובות. האזור העליון של הדורצ'ול 
ופע בבתי קפה, פאבים, וגם הוא גם אזור חיי הלילה התוססים, מש

בדורצ'ול גם בכינוי "עמק הסיליקון" בשל ריבוי הנשים המבקרות בו. 
שוכן המוזיאון האתנוגראפי, הגלריה ע"ש פטאר דוברוביץ', המוזיאון 

להיסטוריה יהודית, גלריית הפרסקו, המסגד בייראקלי, מרכז סנט 
כסנדר נבסקי, סבה, המוזיאון למדע וטכנולוגיה, הכנסיה היפה סנט אל

 הרחוב הצרפתי, וסקדרליה.
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לאחר התארגנות קלה במלון, נוכל לצאת לבילוי וארוחת למעוניינים 

 ערב ברובע סקדרליה. 
, Skadarskaהאזור הבוהמי של בלגרד, סקדרליה או בפי המקומיים 

( שהינו למעשה אזור החומה העתיקה Dorćolהשוכן ברובע דורצ'ול )

( אל גדת Studenstski trgהמשתפל לכיוון רחוב הסטודנטים )

הדנובה. סקדרליה הוא המרכז הבוהמי המפורסם, ויש ההמכנים אותו 
בפריס, בשל האווירה  Montmartreמונמרטר של בלגרד, כמו רובע 

 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 

וני וטעים, יין טוב ומוסיקה במסעדות המציעות אוכל מקומי צבע
סרבית כדי להשלים את 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 

סאד היוונית, -ביקור בעיר נובי סאד המעניינת המכונה נוביותצאו ל
השוכנת על הדנובה ובאחת מגדותיה שוכנת מצודת פטרובארדין 

(Pertrovaradin אחת המצודות הבארוקיות הגדולות באירופה אשר ,)

סאד ידועה כעיר בה כל -קבעה את זהותה של העיר המתהווה. נובי
ובקיה, אוקריינה, ועמים רבים יוגוסלביה, הונגריה, סל-תושבי אקס

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
 17-סאד יחסית לערים אחרות בסרביה הינה צעירה, עד המאה ה

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 

(, כגון סרבים, יוונים, יהודים אשר מצאו את Varadinski Šanacשנץ )

טורקים, אשר הפכו את האזור למבוקש מקום מושבם עד הגיע ה
הצליח להקנות אוטונומיה של  1748-ביותר, אזור של סחר אשר ב

עיר חופשית. עם התנתקותה מפטרובארדין מקבלת העיר את שמה 
( "עיר חדשה" בסרבית. על חלקה Novi Sadסאד )-החדש נובי

בהיסטוריה של סרביה נשמע במקום. נקדיש את היום לביקור 
יפות של העיר, נראה את הכיכר החשובה ביותר בעיר בכיכרות ה
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עליה מוצב בית העיריה מצד אחד וממול הכנסיה  ע"ש מריה הקדושה 
 הפופולרית המכונה "הקתדרלה" הבולטת בזכות מגדל השעון 

 
מ', שמשמשת כמקום מושבו של  76המרשים המתנשא לגובה 

ים הבישוף. נטייל בין סימטאותיה ורחובותיה ושדרותיה, גשר
המקשרים את העיר ונשמע סיפורים מרתקים על תולדות היהודים 

מצאו את מותם יחד עם  1246-במקום אשר תחת השלטון ההונגרי ב
הסרבים, נראה את פסל המשפחה המוקדש לזכרם ועוד....בתום 

 היום המרשים נחזור לבלגרד למלון.

 

Belgrade-Kovačica-Belgrade 
קדיש לביקור בעיירה לאמנות נאיבית לאחר ארוחת הבוקר, היום נ

אשר זכתה להכנס לרשימת אונסקו על שימור המסורת המקומית. 
נבקר בגלריות ובסדנאות בהן נוכל לראות את האמנים בעבודתם. 

משמונה קבוצות  ( המורכבת Kovačicaנתחיל עם העיירה קובאצ'יצה )

ם, רומנים, אתניות החיות בשלום זו לצד זו: סלובאקים, סרבים, הונגרי
נראה סוגים שונים של אמנים, כגון אמנות בניית רומאני, ואחרים. 

הרולינג סטונס, פלה, אלן דילון כינורות ידנית היחודית למקום.אפילו 
בנוסף נוכל לטעום ב"סאלאשי"  ואפילו פרנוסאה מיטראן ביקרו כאן. 

(Salaši) ( "וב"צ'ארדהČarde הטברנות הבוהמיות על גדות הנהר )

ם נוכל לטעום ממיטב מי המטבח המקומי, בעיקר תבשילי דגים בה
לסוגיהם בו מתהדרים מסעדני המקום, בליווי של הטמבוריצה, 

מוסיקה מקומית ויין המיוצר במקום. מנהג עתיק יומין לפחות כבר 
שנה. על מנת להשלים את ההנאה נצפה בריקוד מסורתי דינמי  200

 מאד במרכז האתנוגרפי המקומי.
 יום מהנה נחזור לבלגרד למלון.  בתום

 

 

 

Zemun-Novi Beograd-Tel Aviv -     
לאחר ארוחת בוקר נעזוב את המלון )הכל תלוי בשעת הטיסה חזרה(, 

הוכללה  1934( שהיתה עיר בפני עצמה ומאז Zemunונצא לזמון )

, עם 1-ח השיפוט של בלגרד רבתי. עיר עתיקה מהמאה הזמון בשט
עבר יהודי, אז והיום. נבקר בבית הכנסת אם תהיה אפשרות, נסייר 

( משם תשתקף לעיננו פנורמה Gardošבעיר ונעלה לגבעת גרדוס ) 

יפהפיה. אם יתאפשר לנו נחזור למרכז בלגרד והפעם נבקר בצד של 
איר זמן לשופינג במרכזי בלגרד החדשה על מבניה האסימטרים, נש

קניות המציעים מותגים מכל העולם. בהתאם לשעת הטיסה נשים 
 פעמינו לעבר שדה התעופה.
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