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בטיול זה אנו מציעים לכם להכיר את בירת סרביה, בלגרד – אחת הערים העתיקות באירופה והיום היא עיר

תוססת ושוקקת חיים ואף מכונה לעתים ‘ברלין של הבלקן’ ולהתפנק במלון ספא מפואר ‘איזבור’ שבשנת

2014 נבחר למלון הטוב בבלקן.

טיול מודרך בבלגרד ונופש במלון ספא מפואר בעיירת

ארנג’לובאץ’ | 4 ימים



המלון ממוקם בעיירת הנופש ארנג’לובאץ (Aranjelovac) שבמחוז שומאדיה. ספא המלון מציע לאורחיו מספר

בריכות עם מים מינרליים בעלי טמפרטורות שונות, סאונה פינית, סאונה רוסית, חמאם טורקי, ביו-סאונה, חדרי

מנוחה, טיפולים ועיסויים מגוונים ועוד. 

זהו טיול פרטי מבית אותנטיקו בהובלת מדריכים מקומיים דוברי אנגלית (שפות אחרות ע”פ ההזמנה מיוחדת ובכפוף

לזמינות) המתוכנן והמאורגן לכל פרטיו, והמאפשר לכם לחוות חווית טיול איכותית בקבוצה פרטית סגורה. הטיול מתקיים

בשילוב של נסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) והליכות רגליות ביעדי הסיורים

ומתאים לקבוצות סגורות מ- 2 מטיילים ומעלה. 

חבילת הטיול מתבססת על לוח הטיסות של חברת התעופה Air Serbia הידוע היום. יתכנו שינויים בכפוף לשינויים בלוח

הטיסות של חברת התעופה, על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי השטח ו/או

דרישות השלטונות המקומיים. 

בהתאם ללוח הטיסות של חברת התעופה Air Serbia הידוע היום, ניתן להאריך את השהות במלון ספא Izvor בעיירת

הנופש ארנג’לובאץ’ בלילה אחד.

אותנטיקו הנה השותפה הרשמית של הרשת הבינלאומית ™Best Eurasian Hotels בישראל. 

אותנטיקו מחוייבת לפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים והינה בעלת תו אמון הציבור אשר מסמן לצרכנים עם מי כדאי

לעשות עסקים.

 

מסלול ותוכנית הטיול

יום 1 - יום ה'

בבלגרד העתיקה והתוססת

ננחת בשעה 15:35 בבירתה של סרביה, בלגרד לפי שעון מקומי. לאחר מפגש עם

המדריך בשדה התעופה, נתחיל את הסיור בבלגרד השוכנת על גדותיהם של נהרות

דנובה (Danube) וסאווה (Sava). בלגרד הינה אחת הערים העתיקות באירופה

http://www.a-hotel-izvor.com/
http://authentico.co.il/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8


והיום היא עיר תוססת ושוקקת חיים ואף מכונה לעתים ‘ברלין של הבלקן’. נגיע לסיור

ברובע זמון (Zemun) הממוקם על גדת הדנובה. הרובע היה בעבר עיר נפרדת, אך עתה הוא נכלל בתחומה של בלגרד.

הבתים האותנטיים והרחובות הצרים כאן נעימים להתהלך בהם. נעבור דרך בלגרד החדשה, הפארק Kosutnjak ושכונת

Dedinje היקרותית. נמשיך לסיור רגלי במרכז בלגרד: נגיע לכיכר הרפובליקה, הכיכר המרכזית בעיר ובלבה פסלו של הנסיך

מיכאילו (Mihailo) רכוב על סוס, נתרשם מבניין הפרלמנט, מככר טרזיה (Terazije) ומבניין המלון מוסקבה ההיסטורי.

נמשיך לרובע הבוהמייני סקאדרליה (Skadarlija) עם רחובותיו מרוצפי האבנים ונקנח יום זה במסעדה סרבית בליווי הרכב

Envoy או Moskva Belgrade נגנים מקומיים (תשלום ע”י האורחים במקום בהתאם לטעמם והזמנתם). לינה במלון

בבלגרד.

יום 2 - יום ו'

אל עיירת הנופש ארנג'לובאץ' והספא המפנק

אנו נפרדים מבלגרד ויעדנו הסופי להיום – מלון ספא מפואר ומפנק ‘איזבור’ הממוקם

בעיירת הנופש ארנג’לובאץ (Aranjelovac) שבמחוז שומאדיה. בדרך נעצור בעיר

טופול (Topola), בה על גבעת אופלנאץ (Oplenac) ניצבת כנסיית סנט ג’ורג’ היפה

ובה המאוזוליאום של השושלת המכלותית קראג’ורג’ביץ’. ציורי פסיפס מפוארים של

1500 דמויות מעטרים את קירות הכנסייה וקריפטה המרהיבה ביופיה. נבקר גם במוזיאון קטן ומעניין המוקדש לתולדות

משפחת המלוכה, השוכן בבית אשר שימש בעבר למגורי המלך פטר הראשון שהיה מלכה האחרון של סרביה. נגיע לעיירת

ארנג’לובאץ הציורית, נעשה צ’ק אין במלון ספא “איזבור”, ניפרד לעת עתה מהמדריך והנהג ונתמסר לפינוק מושלם בספא

.Izvor המלון. ארוחת ערב ולינה במלון ספא

Belgrade – Topola (Oplenac Mausoleum) – Aranjelovac  (Approximate distance: 90 km)

יום 3 - שבת

Izvor יום מנוחה ופינוק במלון ספא

יום מנוחה ופינוק במלון Izvor. ספא המלון מציע לאורחיו מספר בריכות עם מים

מינרליים בעלי טמפרטורות שונות, סאונה פינית, סאונה רוסית, חמאם טורקי,

ביו-סאונה, חדרי מנוחה, טיפולים ועיסויים מגוונים ועוד. ארוחת ערב ולינה במלון

.Izvor ספא

יום 4 - יום א'

להתראות סרביה המדהימה!

ניפגש עם המדריך והנהג, ניפרד מעיירת ארנג’לובאץ ונסע לבלגרד הבירה, בדרך

נעצור לביקור בהר אוואלה (Avala) המרוחק כ-15 קילומטר מבגלר. ההר מתנשא

http://www.hotelmoskva.rs/en/
http://www.envoyhotel.rs/
https://www.youtube.com/watch?v=OGUhKWs0k_M
https://www.youtube.com/watch?v=OGUhKWs0k_M


לגובה 511 מטר ומספק נוף מרהיב על בלגרד וסביבותיה, ובראשו ניצבים ‘האנדרטה

לגיבור האלמוני’ שהוקמה בין השנים 1934-1938 לזכר החיילים היוגוסלביים שנפלו

בעת מלחמת העולם הראשונה, ומגדל אוואלה (The Avala Tower), אחד מסמלי בלגרד שגובו כ-205 מטרים. המגדל

הופגז על ידי כוחות נאט״ו ב-1999 ושוחזר ב-2010. עם הגעתנו לבלגרד נגיע לבית העלמין היהודי הספרדי ובו האנדרטה

לזכר קורבנות השואה, נבקר בבית הכנסת ‘סוכת שלום”, נמשיך לביקור ב’בית הפרחים’ שהוא מאוזוליאום המשמש כמקום

קבורתו של נשיא יוגוסלביה יוסיפ ברוז טיטו. נמשיך לביקור בכנסיית סאווה הקדוש (Saint Sava Church) עצומת המימדים

שבנייתה החלה עוד בשנת 1935 וטרם הסתיימה. נטייל במדרחוב קנז מיכאלוב (Knez Mihailova) השופע חנויות ובתי

קפה ונסייר במצודת בלגרד (Belgrade Fortress) ופארק קאלמגדן (Kalemegdan) המקיף אותה ונתפעל מהנוף

המדהים של בלגרד ומפגש הנהרות דנובה וסאווה הנשקף מהתצפית שבשטח המצודה. בשעות הערב המאוחרות נסע

לנמל התעופה של בלגרד לקראת הטיסה הביתה הממריאה בשעה 00:10 ביום ב’. 

להתראות סרביה המדהימה!

 Aranjelovac – Avala – Belgrade (Approximate distance: 105 km)

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת

העברות מ/אל שדה התעופה.

סה”כ 3 לילות כמפורט להלן ובכפוף לזמינות החדרים בפועל:

.BB או דומה בבלגרד הבירה על בסיס Envoy או Moskva Belgrade לילה אחד במלון

2 לילות במלון ספא Izvor בעיירת הנופש ארנג’לובאץ על בסיס HB. בהתאם ללוח הטיסות של חברת

התעופה Air Serbia הידוע היום, ניתן להאריך את השהות במלון זה בלילה אחד.

מדריך מקומי דובר אנגלית ע”פ התכנית (שפות אחרות ע”פ ההזמנה מיוחדת, בתוספת תשלום ובכפוף לזמינות)

בימים: 2,1 ו-4.

העברות ונסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) ע”פ התכנית בימים: 2,1 ו-4.

כלכלה:

ארוחות בוקר בבתי המלון.

2 ארוחות ערב-מזנון המוגשות במלון בארנג’לובאץ.

שריון המקומות וליווי ע”י המדריך בארוחות צהריים וערב במסעדות בבלגרד בהתאם לתכנית ורצון המטיילים (תשלום

ע”י האורחים במקום בהתאם לטעמם והזמנתם).

http://www.hotelmoskva.rs/en/
http://www.envoyhotel.rs/
http://www.a-hotel-izvor.com/


דמי כניסה לאתרים בהם הכניסה כרוכה בתשלום ואשר כלולים בחבילת הטיול כמפורט בסעיף “אתרים הכלולים

בתכנית” (למעט הימים בהם המוזיאונים סגורים).

מים מינרליים ברכב.

דמי רישום וטיפול.

המחיר אינו כולל

כרטיסי טיסה.

ביטוח נסיעות אישי ומטען.

הוצאות בעלות אופי אישי (משקאות, מזכרות וכו’).

כל מה שאינו כלול בתוכנית ובמחיר הטיול.

מחירים ותנאים

אנחנו מאמינים כי הטיולים מבית אותנטיקו מתאימים לכל מי שמחפש חוויית טיול ייחודית, איכותית ובמחיר

הוגן ומזמינים אתכם להצטרף אל חוג החברים והלקוחות של אותנטיקו!

מחיר חבילת הטיול לאדם בחדר זוגי בקבוצה פרטית בהתאם למספר המטיילים בקבוצה סגורה

טיול מודרך בבלגרד ונופש במלון ספא מפואר בעיירת ארנג'לובאץ' | 4 ימים 

14-16 מטיילים10-12 מטיילים8 מטיילים6 מטיילים4 מטיילים2 מטייליםהרכב הקבוצה הפרטית

מיניבוסמיניבוסמיניבוסמיניוואןמיניוואןרכב פרטיסוג הרכב

EUR-480€ לאדם515€ לאדם550€ לאדם590€ לאדם685€ לאדם950€ לאדםהמחיר לאדם ב

המלונות הכלולים בחבילות טיול מוצעים על בסיס הלינה בחדרים סטנדרטיים ובכפוף לזמינותם בעת הזמנת הטיול בפועל
(יתכנו שינויים במלונות המוצעים). יתכן כי החדרים הסטנדרטיים יהיו בעלי צורות וגדלים שונים, יפנו לכיוונים שונים וכדומה.

ניתן לשדרג לרמות חדרים גבוהות יותר.



תנאי תשלום: 

התשלומים בש”ח יתבצעו לפי שער המכירה להעברות והמחאות האחרון ביום העסקים שקדם למועד כל תשלום. התשלום

בגין המקדמה בסך של 400 אירו לאדם ישולם בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית במעמד

ההרשמה. יתרת הסכום תשולם בהתאם לתנאי התשלום אשר יפורטו למטייל במעמד ההצעה וההרשמה לטיול, אך מלוא

התשלום בגין הטיול ישולם בכל מקרה לא יאוחר מ-40 ימים לפני מועד היציאה לטיול (כרטיס האשראי יחויב ללא הודעה

נוספת במועד מתאים של חברת האשראי). אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרקארד ודיינרס.

מדיניות הביטולים: 

הנוסח במלא של ‘תנאים כלליים לטיולים’ לרבות סעיף תנאי הביטול מפורט בדף ייעודי הזמין אונליין בכתובת:

 http://authentico.co.il/terms

הודעת הביטול תעשה בהודעה בכתב בלבד. מועד הביטול יוגדר לפי מועד מסירת ההודעה. החזר התשלום יתבצע במטבע

בו שילם המבטל (למשלמים בכרטיס אשראי ביטול העסקה מול חברת האשראי). 

יודגש כי במחיר הטיול כלולים דמי רישום וטיפול בסך 150€ שלא יוחזרו למטייל בכל מקרה בעת ביטול מצדו. כמו כן יחויב

המטייל בדמי ביטול שגובות חברות התעופה ו/או חברות הרכבות בגין ביטול הכרטיסים לטיסות הבינלאומיות ו/או לטיסות

הפנים ו/או לנסיעות ברכבת זאת בנוסף לדמי הביטול המפורטים להלן. 

בהודעה ביטול עד ל 40 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי רישום וטיפול בסך 150€ בלבד. 

החל מ 40 ימי עסקים ועד 30 ימי עסקים- יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 250€. 

החל מ 29 ימי עסקים ועד 15 ימי עסקים לפני היציאה – יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 25% ממחיר הטיול. 

החל מ 14 ימי עסקים ועד 8 ימי עסקים לפני היציאה – יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 50% ממחיר הטיול. 

החל מ 7 ימי עסקים ועד 48 שעות לפני היציאה – יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 75% ממחיר הטיול. 

פחות מ 48 שעות ( 2 ימי עבודה) – יחוייב המטייל בדמי ביטול מלאים של מחיר הטיול. 

ימי עסקים – ימים א’- ה’ (לא כולל חגים). 

בקבוצות פרטיות סגורות, בנוסף לדמי הביטול המפוטרים לעיל ואשר יחולו על המבטלים, יש לקחת בחשבון את השינוי

במחיר חבילת הטיול לאדם הנובע משינוי במספר המטיילים בקבוצה לאור ביטול ההשתתפות של חלק מהטיילים. 

אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים הכלולים בחבילת הטיול שלא נוצלו במהלך הטיול.

אתרים הכלולים בתכנית

Saint Sava Church | כנסיית סאווה הקדוש

כנסיית סאווה הקדוש (Saint Sava Church) עצומת המימדים שבנייתה החלה עוד

בשנת 1935 וטרם הסתיימה, היא אחד מסמלי בלגרד ואחת הכנסיות

האורתודוקסיות הגדולות בעולם.

http://authentico.co.il/terms


בית הפרחים

בית הפרחים הוא מאוזוליאום בבלגרד המשמש כמקום קבורתו של נשיא יוגוסלביה

יוסיפ ברוז טיטו. המבנה, הוקם בשנת 1975 בקרבת בית המגורים של טיטו כדי

לשמש לו כמקום עבודה ומנוחה נוסף. היום שוכן המבנה בשטחו של המוזיאון

להיסטוריה של יוגוסלביה ובו מצויה תצוגה של חפצים ומסמכים מימי שלטונו של

טיטו.

מצודת בלגרד | Belgrade Fortress) ופארק קאלמגדן
(Kalemegdan)

מצודת בלגרד (Belgrade Fortress) שוכנת בגובה של כ-125 מ’ מעל פני הים

וצופה על נוף יפה של מפגש הנהרות דנובה וסאווה. המצודה מורכבת מהעיר

העילית והעיר התחתית ולידה נמצא פארק קאלמגדן (Kalemegdan) המפורסם.

Oplenac | מאוזוליאום שושלת קראג'ורג'ביץ' בגבעת אופלנאץ
Mausoleum

על גבעת אופלנאץ (Oplenac) שבעיר טופולה (Topola) ניצבת כנסיית סנט ג’ורג’

היפה ובה המאוזוליאום של השושלת המכלותית קראג’ורג’ביץ’ אשר נוסדה ע”י ג’ורג’ה

פטרוביץ’ או קאראג’ורג’ה (“ג’ורג’ה השחור”, בטורקית “קארא” = שחור). קאראג’ורג’ה’

היה מייסדה של סרביה המודרנית וראש המרד הסרבי הראשון נגד השלטון

העות’מאני. ציורי פסיפס מפוארים של 1500 דמויות מעטרים את קירות הכנסייה.

בכנסיה ישנם 41 קברים, כאשר 39 מהם נמצאים בקריפטה המרהיבה ביופיה. ליד כנסיית סנט ג’ורג’ נמצא מוזיאון קטן

ומעניין המוקדש לתולדות משפחת המלוכה, השוכן בבית אשר שימש בעבר למגורי המלך פטר הראשון שהיה מלכה האחרון

של סרביה.

ספא מפואר במלון איזבור

ספא מפואר ומפנק במלון 5* ‘איזבור’ הממוקם בעיירת הנופש ארנג’לובאץ’ שבמחוז

שומאדיה. בית המלון נבחר בשנת 2014 למלון הטוב בבלקן. הספא מציע לאורחי

המלון מספר בריכות עם מים מינרליים בעלי טמפרטורות שונות, סאונה פינית, סאונה

רוסית, חמאם טורקי, ביו-סאונה, חדרי מנוחה, טיפולים ועיסויים מגוונים ועוד.

קישור למפת המסלול:

http://goo.gl/sEfeQQ
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