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אנחנו מזמינם אתכם להתאהב יחד אתנו באחת המדינות המרתקות והאותנטיות ביותר מבין מדינות

הבלקן. סרביה התברכה בנופים יפים של מישורים ירוקים, רכסי הרים, יערות ומערות מרשימות, מפלים, נחלים

שוקקים, אגמים ונהרות ובראשם נהר הדנובה היפה, עמקים, קניונים ועוד.

להתאהב בסרביה המדהימה – טיול פרטי מודרך בסרביה | 8

ימים



בטיול זה אנו מציעים לכם להכיר את הבירה בלגרד, אחת הערים העתיקות באירופה והיום היא עיר תוססת

ושוקקת חיים ואף מכונה לעתים ‘ברלין של הבלקן’, להיחשף אל מורשת תרבותית עשירה וליהנות מהמפגש עם

תושבים מסבירי פנים, לסייר בערים עתיקות, מצודות יפיפיות ועיירות ציוריות, לבקר בכפרים אותנטיים עם

אדריכלות עץ ייחודית וחוות קטנות, להתרשם מהמוצגים במוזיאונים ואתרים ארכיאולוגיים מרתקים מהתקופה

הרומאית ומהשרידים הפרהיסטוריים, לצפות בכנסיות ומנזרים יפים, לטעום אוכל בלקני מצוין ויינות משובחים,

להתפנק במלון ספא מפואר, להאזין למוסיקה בלקנית ונגינות צועניות וכמובן להתפעל מאוצרות הטבע של

סרביה המדהימה! 

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. 

מסלול זה מתבסס על לוח הטיסות של חברת התעופה Air Serbia הידוע היום. יתכנו שינויים במסלול המוצע 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.

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 ב'

בבלגרד העתיקה והתוססת

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


ננחת בשעה 09:15 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

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 לביקור בכנסיית סאווה

הקדוש (Saint Sava Church) עצומת המימדים שבנייתה החלה עוד בשנת 1935 וטרם הסתיימה. נמשיך לסיור רגלי

במרכז בלגרד: נגיע לכיכר הרפובליקה, הכיכר המרכזית בעיר ובלבה פסלו של הנסיך מיכאילו (Mihailo) רכוב על סוס,

Knez) ומבניין המלון מוסקבה ההיסטורי. נטייל במדרחוב קנז מיכאלוב (Terazije) נתרשם מבניין הפרלמנט, מככר טרזיה

(Kalemegdan) ופארק קאלמגדן (Belgrade Fortress) השופע חנויות ובתי קפה ונסייר במצודת בלגרד (Mihailova

המקיף אותה ונתפעל מהנוף המדהים של בלגרד ומפגש הנהרות דנובה וסאווה הנשקף מהתצפית שבשטח המצודה,

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

נגנים מקומיים (תשלום ע”י האורחים במקום בהתאם לטעמם והזמנתם). 

לינה במלון Falkensteiner Hotel Belgrade או Crowne Plaza Belgrade בבלגרד.

יום 2 - יום ג'

(Vojvodina) יבודינה ֹ בפרובינציה האוטונומית וו

נצא את הבירה ונסע צפונה לביקור בעיר נובי סאד (Novi Sad) היפהפייה השוכנת

גם היא על גדות הנהר דנובה. נובי סאד היא העיר השניה בגודלה בסרביה ובירת

ֹ יבודינה (Vojvodina) הידועה בריבוי קבוצות אתניות הפרובינציה האוטונומית וו

והשפות המדוברות בה. נובי סאד (פירוש השם ‘נטיעה חדשה’) נוסדה בשנת 1694

בתקופה שהאזור נשלט על ידי שושלת האבסבורג. זו עיר מרכז אירופית טיפוסית ויש בה ריבוי בניינים יפים מהמאה ה-19

שנבנו בסגנונות שונים כגון בארוק, ניאו רנסנס וניאו גותי. היהודים התיישבו בנובי סאד כנראה במאה ה-16, לפני מלחמת

העולם השנייה חיו בעיר 4,200 יהודים, אשר היוו 8% מכלל האוכלוסייה. ברח’ היהודים 11 (Jevrejska Ulica) ממוקם בית

כנסת מרשים שנבנה בתחילת המאה העשרים אשר משמשם היום למופעי מוזיקה ושירה. יוסף “טומי” לפיד  נולד בנובי סאד

(Petrovaradin) כטומיסלאב לַמפֶּל ולאחרונה נקרא על שמו אחד מרחובות העיר. נשמיך לסיור במצודת פטרובראדין

המכונה אף ‘גיברלטר על הדנובה’. המצודה נבנתה במאה ה-18 והנה מהגדולות והמרשימות ביותר באירופה, משקיפה

לנוף מרהיב של העיר מהגדה הימנית של הנהר דנובה. כדאי לשאול את המדריך מדוע מחוגיו של מגדל השעון הניצב

Sremski) בראש המצודה הפוכים: מחוג הדקות ארוך ממחוג השעות. בהמשך נעבור בעיירה הציורית סרמסקי קרלובצי

Karlovci ) ונגיע לארוחת הצהריים ביקב משפחתי אותנטי וכמובן נטעם יין Bermet מקומי שטעמו משובח במיוחד

ומתכונתו שמורה. 

.Crowne Plaza Belgrade או Falkensteiner Hotel Belgrade לעת ערב נשוב לבלגרד ללינה במלון

http://www.falkensteiner.com/en/hotel/belgrade
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/belgrade/begcp/hoteldetail
http://www.falkensteiner.com/en/hotel/belgrade
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/belgrade/begcp/hoteldetail


Belgrade – Novi Sad – Sremski Karlovci – Belgrade (Approximate distance: 190 km)

יום 3 - יום ד'

אל הרי זלטיבור במערב סרביה

ניפרד מבלגרד הבירה ונשים את פעמינו לכיוון דרום מערב אל הרי זלטיבור, אזור טבע

ונופש מהמפורסמים בסרביה. פירוש השם זלטיבור בסרבית –  ‘יער הזהב’ והוא ניתן

בשל הצבע הזהוב של מחטי עצי האורנים אשר צומחים רק באזור זה. נעבור בקניון

Ovčar-Kablar הציורי ונעצור להפסקת קפה על גדת האגם Medjuvrsje. אתר

הביקור הראשון שלנו ביום זה, הוא כפר סירוגויונו (Sirogojno ethno-village), מוזיאון תחת כיפת השמיים המשמר בתי

עץ אותנטיים מהמאה ה-19 אשר נאספו מהכפרים באזור זלטיבור ומציג אורחות חייהם של איכרים סרביים. זהו המקום גם

לארוחת צהריים כפרית טעימה. נמשיך לתצפית על מפל Gostilje ונצפה כיצד נופלים המים מהצוק מגובה של כ-20

מטרים (ההגעה אל המפל כרוכה ביכולת האוטובוס להגיע אל אזור החניה וכרוכה בהליכה של כ-600 מטרים מהחניון).

נחתום את היום בסיור במערת סטופיצ’ה (Stopića), בעלת פתח כניסה מרשים בגובה של כ-40 מטר. בחלק המערה

הנגלה לתיירים אפשר לצפות במספר תופעות מעניינות כגון: נקבים בתקרת המערה, מדרגות סלע היוצרות בריכות מים

ייחודיות, מפל מים המכונה ‘מקור החיים’ ועוד (הביקור במערה בכפוף ליכולת כלי הרכב להגיע לחניון האתר). 

לארוחת ערב ולינה נגיע למלון Tornik או Mona Zlatibor בעיירת הנופש זלטיבור.

Belgrade – Medjuvrsje Jezero – Sirogojno – Vodopad Gostilje – Zlatibor (Approximate distance: 270

km)

יום 4 - יום ה'

החווית בפארק טבע Šargan - Mokra Gora וביקור בעיר הבוסנית
וישגראד

נתחיל את היום בסיור בשוק המקומי של זלטיבור. נמשיך בנסיעה ב’שרגנסקה

אוסמיצה’ (The Šargan Eight) – רכבת חווייתית הנוסעת על מסילות ברזל צרות

(760 מ”מ בלבד) שבשנים 1925-1974 חברה בין בלגרד וסרייבו. בין השנים -1999

2003 קטע המסילה נבנה מחדש והרכבת הפכה לרכבת תיירים ייחודית במינה באירופה, היא נוסעת דרך נופים מרהיבים,

חוצה גשרים, עוברת במנהרות ועוצרת במספר תחנות להתרעננות קצרה וצילומי הסביבה היפה. נמשיך לביקור בעיר

וישגראד (Višegrad) שבמזרח בוסניה והרצגובינה, אליה נגיעה תוך נסיעה לא ארוכה לאחר מעבר הגבול בין שתי

המדינות. עם הגעתנו לווישגראד, נתפעל מ’גשר מהמט פשה סוקולוביץ” או “הגשר על נהר דרינה” המחבר בין שתי גדותיו

של נהר דרינה (Drina). הגשר הוקם במאה ה-16 ובשנת 2007 נוסף לרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסק”ו.

נמשיך לסיור ב’אנדריצ’גרד’ (Andrićgrad), מתחם תרבותי מרשים שהוקם ליד הגשר ומוקדש לסופר היוגוסלבי הנודע איוו

אנדריץ’ שגדל בבית סבו בווישגראד וכתב רומן “גשר על הדרינה” אשר זיכה אותו  בפרס נובל לספרות בשנת 1961. נשוב

http://www.ahoteli.com/gallery/?Gid=15
http://www.monazlatibor.com/english


לגבולותיה של סרביה לביקור ב’דרוונגרד’ (Drvengrad) פירוש השם “עיר העץ”, כפר שהוקם ע”י הבמאי והמוזיקאי הנודע

אמיר קוסטוריצה וידוע גם בשמות Küstendorf או Mećavnik. בכפר המעוצב להפליא, מוצגים פריטים ורכבים ששמשו

לצילומי הסרטים של קוסטוריצה ולרחובות הכפר קרא האמן על שם אישים וקולנוענים שהוא מעריך. 

לארוחת ערב ולינה נשוב למלון Tornik או Mona Zlatibor בעיירת זלטיבור, סרביה.

Zlatibor – Šarganska osmica – Višegrad (Bosnia and Herzegovina) – Drvengrad – Zlatibor

(Approximate distance: 155 km)

יום 5 - יום ו'

(Vrnjačka Banja) אל עיר הנופש והמרפא ורניאצ'קה באניה

אנו נפרדים מזלטיבור ויעדנו הסופי להיום – עיר נופש ומרפא מהידועות ביותר

בסרביה, ורניאצ’קה באניה (Vrnjačka Banja) השוכנת באזור קיט בדרום-מערב

סרביה. נצא לדרך ובשעות אחר צהריים נגיע אל ורניאצ’קה באניה שהתברכה

באקלים נוח מאוד ואוצרות מים מינרליים. התכונות המרפאות של המים כאן (מים

מינרליים חמים וקרים) ידועות מאז ימי הקיסרות הרומית. למים סגולות מרפא המשפרות את פעילות מערכות העיכול

והקיבה, התריסריון וכיס המרה, את חילוף החומרים בגוף, פעילות הכליות, בעיות בדרכי השתן וכלי הדם. בעיר פארק יפה

ומטופח שנעים מאוד לטייל בו ואחת האטרקציות הידועות כאן היא ‘גשר האהבה’. האוהבים רושמים את שמם על מנעול,

מצמידים אותו למעקה הגשר ומשליכים את המפתח לתהום כסגולה לשמירה על הקשר… וכדאי לשאול את המדריך כיצד

התפתח מנהג זה. 

לינה במלון בוטיק Aleksandar בעיירת הנופש וורניאצ’קה באניה.

Zlatibor – Uzice – Arilje – Vrnjačka Banja (Approximate distance: 190 km)

יום 6 - שבת

אל מזרח סרביה בעקבות הקיסרים הרומיים

אנו פונים מזרחה ותחנתינו הראשונה תהיה באתר ארכיאולוגי מרתק מהתקופה

הרומית – ארמון גלריוס בגמיזגראד הידוע גם בשם ‘פליקס רומוליאנה’. הארמון הוקם

על ידי הקיסר גלריוס, אחד מ-4 השליטים שניהלו את האימפריה הרומית בסוף המאה

השלישית לספירה. בשנת 2007 הוכרז המקום ע”י אונסק”ו כאתר מורשת עולמית.

נמשיך לעיר זאייצ’אר (Zajecar) לביקור במוזיאון הלאומי המקומי שנוסד בשנת 1951 ונתרשם מאוסף מרשים של כ

-15,000 מוצגים מתחומי ארכיאולוגיה, היסטוריה, תולדות אמנות ואתנולוגיה והבולטים מביניהם הם פסיפסים, פסלים

וקישוטים ארכיטקטוניים שנמצאו באתר ‘פליקס רומוליאנה’. המוזיאון הלאומי בזאייצ’אר נחשב לאחד המוזיאונים החשובים

ביותר במדינה. נמשיך לעיר קלדובו (Kladovo) השוכנת על גדת הנהר דנובה בגבול עם רומניה. עם הגעתנו לקלדובו

נגיע לתצפית על השרידים בני 1900 שנים של ‘גשר טריאנוס’ (Trajan’s Bridge) שהוקם בשנים 103 – 105 ע”י

http://www.ahoteli.com/gallery/?Gid=15
http://www.monazlatibor.com/english
http://www.aleksandar.todorhoteli.rs/en/


אפולודור מדמשק עבור צבאו של הקיסר טריאנוס. הגשר איפשר את מעבר הצבא הרומי בעת במלחמה הדאקו-רומאית

השנייה. 

ארוחת ערב ולינה במלון Aquastar Danube בעיירת בקלדובו שעל גדת הדנובה.

Vrnjačka Banja – Gamzigrad-Romuliana – Zajecar – Trajan’s Bridge – Kladovo (Approximate

distance: 280 km)

יום 7 - יום א'

דרך קניון 'שערי הברזל' עוצר הנשימה אל הספא המפנק
בארנג'לובאץ'

מחכה לנו יום ארוך וגדוש בנופים מדהימים. מוקדם בבוקר נצא את קלדובו ונתקדם

אל אחד השיאים של המסע כולו – ‘שערי הברזל’ (Iron Gates) – קניון שחצב נהר

הדנובה בסלעי ההרים בדרכו אל הים השחור. הנסיעה בקניון שהוא קטע ממסלול

הדנובה, באורך 134 קילומטרים, במפגש הרי הקרפטים עם הרי הבלקן בגבול בין סרביה ורומניה, מספקת נופים דרמטיים

ומרהיבים ביופיים וללא ספק אחד השיאים של הטיול כולו. נעצור לסיור ב’לפנסקי ויר’ (Lepenski Vir) – אתר ארכאולוגי

מרתק מהתקופה המזוליתית (תקופת האבן התיכונה) שנתגלה בשנת 1965 ומציג תרבות אנושית פרהיסטורית. לפנסקי ויר

ממוקם על גדת הנר דנובה בשטחו של הפארק הלאומי Djerdap ומתוארך למאה ה-VI  לפני הספירה. נמשיך בדרך היפה,

נעצור ב’גבעת קפטן מישה’ (Captain Misha’s Hill), מתחם אתנו-אקולוגי ובו מאות פסלי עץ ייחודיים, גלריית תמונות,

מוזיאון היין ותצפית על דנובה היפה, נעבור ליד מצודת גולובץ (Golubac Fortress) המרשימה מימי הבינים ולעת ערב

נגיע למלון ספא מפואר ומפנק הממוקם בעיירת הנופש ארנג’לובאץ (Aranjelovac) שבמחוז שומאדיה. המלון נבחר בשנת

2014 למלון הטוב בבלקן. 

ארוחת ערב ולינה במלון ספא Izvor בארנג’לובאץ.

 Kladovo – The Iron Gates – Lepenski Vir – “Captain Misha’s Hill” – Aranjelovac (Approximate

distance: 260 km)

יום 8 - יום ב'

להתראות סרביה המדהימה!

ניפרד מעיירת ארנג’לובאץ ונסע לעיר טופול (Topola) הסמוכה, שם על גבעת

אופלנאץ (Oplenac) ניצבת כנסיית סנט ג’ורג’ היפה ובה המאוזוליאום של השושלת

המלכותית קראג’ורג’ביץ’ אשר נוסדה ע”י ג’ורג’ה פטרוביץ’ או קאראג’ורג’ה שהיה

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. נבקר גם במוזיאון קטן ומעניין המוקדש לתולדות משפחת המלוכה, השוכן בבית אשר שימש

http://www.hotelkladovo.rs/
https://www.youtube.com/watch?v=OGUhKWs0k_M


בעבר למגורי המלך פטר הראשון שהיה מלכה האחרון של סרביה. נמשיך לבלגרד הבירה ובדרך נעצור לביקור בהר אוואלה

(Avala) המרוחק כ-15 קילומטר מבגלר. ההר מתנשא 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. בשעות הערב המאוחרות נסע לנמל התעופה של בלגרד לקראת הטיסה הביתה הממריאה

בשעה 00:10 ביום ג’. 

להתראות סרביה המדהימה!

 Aranjelovac – Topola (Oplenac Mausoleum) – Avala – Belgrade (Approximate distance: 105 km)

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת

העברות מ/אל שדה התעופה.

סה”כ 7 לילות כמפורט להלן ובכפוף לזמינות החדרים בפועל:

2 לילות במלון Falkensteiner Hotel Belgrade או Crowne Plaza Belgrade או דומה בבלגרד

.BB הבירה על בסיס

.HB בעיירת הנופש זלטיבור על בסיס Mona Zlatibor או Tornik 2 לילות במלון

.BB בעיירת הנופש וורניאצ’קה באניה על בסיס Aleksandar לילה אחד במלון בוטיק

.HB בעיירת בקלדובו שעל גדת הדנובה על בסיס Aquastar Danube לילה אחד במלון

.HB בעיירת הנופש ארנג’לובאץ על בסיס Izvor לילה אחד במלון ספא

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

העברות ונסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס/אוטובוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) ע”פ התכנית.

כלכלה: ארוחות בוקר במקומות הלינה + 4 ארוחות ערב-מזנון המוגשות במלונות בעיירות זלטיבור, קלדובו

וארנג’לובאץ ועוד 2 ארוחות צהריים במהלך הטיול ובתוך כך:

ארוחת צהריים וטעימת יין ביקב משפחתי ביום 2.

ארוחת צהריים באזור וישגראד (בוסניה והרצגובינה) ביום 4.

http://www.falkensteiner.com/en/hotel/belgrade
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/belgrade/begcp/hoteldetail
http://www.ahoteli.com/gallery/?Gid=15
http://www.monazlatibor.com/english
http://www.aleksandar.todorhoteli.rs/en/
http://www.hotelkladovo.rs/
http://www.a-hotel-izvor.com/


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

האורחים במקום בהתאם לטעמם והזמנתם).

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

להתאהב בסרביה המדהימה – טיול פרטי מודרך בסרביה | 8 ימים 

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

מיניבוסמיניבוסמיניבוסמיניוואןמיניוואןרכב פרטיסוג הרכב

EUR-1.020€ לאדם1.135€ לאדם1.240€ לאדם1.360€ לאדם1.655€ לאדם2.500€ 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.

Petrovaradin | מצודת פטרובראדין

מצודת פטרובראדין (Petrovaradin) המכונה אף ‘גיברלטר על הדנובה’. המצודה

נבנתה במאה ה-18 והנה מהגדולות והמרשימות ביותר באירופה, משקיפה לנוף

מרהיב של העיר נובי סאד מהגדה הימנית של הנהר דנובה.

Sirogojno ethno-village | כפר סירוגויונו

כפר סירוגויונו – מוזיאון פתוח (מוזיאון תחת כיפת השמיים) המשמר בתי עץ אותנטיים

מהמאה -19 אשר נאספו מהכפרים באזור זלטיבור ומציג אורחות חייהם של איכרים

סרביים.

Gostilje מפל מים

מפל מים הממוקם בסמוך לכפר Gostilje, המים נופלים מהצוק מגובה של כ-20 מטרים ויוצרים מראה ייחודי.



Stopića cave | מערת סטופיצ'ה

מערה גדולה ויפה הממוקמת בקרבת הכפר סירוגויונו ובעלת פתח כניסה

מרשים בגובה של כ-40 מטר. בחלק המערה הנגלה לתיירים אפשר לצפות במספר

תופעות מעניינות כגון: נקבים בתקרת המערה, מדרגות סלע היוצרות בריכות מים

ייחודיות, מפל מים המכונה ‘מקור החיים’ ועוד.  במערה שבילים בנויים וגשרוני עץ

עם מעקות, כך שההליכה בה נוחה למדי (הביקור במערה בכפוף ליכולת כלי הרכב

להגיע לחניון האתר)

Šarganska osmica | 'רכבת הרים 'שרגנסקה אוסמיצה 

שרגנסקה אוסמיצה (The Šargan Eight) היא רכבת חווייתית הנוסעת על מסילות

ברזל צרות (760 מ”מ בלבד) שבשנים 1925-1974 חברה בין בלגרד וסרייבו. בין

השנים 1999-2003 קטע המסילה נבנה מחדש והרכבת הפכה לרכבת תיירים

ייחודית במינה באירופה, היא נוסעת דרך נופים מרהיבים, חוצה גשרים, עוברת

במנהרות ועוצרת במספר תחנות להתרעננות קצרה וצילומי הסביבה היפה. אם

מביטים על מסילת הרכבת מלמעלה, רואים כי מסלול הרכבת דומה לספרה 8 ומכאן

שמה של הרכבת.

Drvengrad | דרוונגרד

דרוונגרד (פירוש השם “עיר העץ”) הוא כפר במערב סרביה שהוקם ע”י הבמאי

.Mećavnik או Küstendorf והמוזיקאי הנודע אמיר קוסטוריצה וידוע גם בשמות

בעת צילומי הסרט “החיים הם נס” התאהב הבמאי בנוף הרים מרהיב והחליט לבנות

כאן אתר ייחודי. בכפר המעוצב להפליא, מוצגים פריטים ורכבים ששמשו לצילומי

הסרטים של קוסטוריצה ולרחובות הכפר קרא האמן על שם אישים וקולנוענים שהוא

מעריך וביניהם דייגו מראדונה, פרדריקו פליני, ברוס לי, ארנסטו צ’ה גווארה ועוד.

גשר מהמט פשה סוקולוביץ'

גשר מהמט פשה סוקולוביץ’ או “הגשר על נהר דרינה” ניצב בעיר וישגראד (Višegrad) הציורית שבמזרח בוסניה

והרצגובינה, ומחבר בין שתי גדותיו של נהר דרינה (Drina). הגשר הוקם במאה ה-16 בפקודת הוואזיר העות’מאני הגדול

סוקולו מהמט פשה שהיה בן המקום. בשנת 2007 נוסף הגשר לרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסק”ו. הסופר



היוגוסלבי הנודע איוו אנדריץ’ שהתייתם מאביו וגדל בבית סבו בווישגראד על שפת

הנהר דרינה, כתב ספר אפי סוחף “גשר על הדרינה” אשר זיכה אותו  בפרס נובל

לספרות בשנת 1961.

Andrićgrad | אנדריצ'גרד

אנדריצ’גרד (Andrićgrad), מתחם תרבותי מרשים שהוקם בעיר וישגראד

(Višegrad) שבמזרח בוסניה והרצגובינה ליד גשר מהמט פשה סוקולוביץ’ (הגשר

על הנהר דרינה) ומוקדש לסופר היוגוסלבי הנודע איוו אנדריץ’ שגדל בבית סבו

בווישגראד וכתב רומן “גשר על הדרינה” אשר זיכה אותו  בפרס נובל לספרות בשנת

1961. אנדריצ’גרד ידוע גם בשם Kamengrad (עיר האבן) וכמו ‘דרוונגרד’ הוקם ע”י

הבמאי והמוזיקאי הנודע אמיר קוסטוריצה.

Felix Romuliana | (פליקס רומוליאנה) ארמון גלריוס בגמיזגראד

ארמון גלריוס בגמיזגראד הוא אתר ארכאולוגי במזרח סרביה המכונה גם ‘פליקס

רומוליאנה’, הוקם בסוף המאה ה-3 ובתחילת המאה ה-4 על ידי הקיסר גלריוס, אחד

מ-4 השליטים שניהלו את האימפריה הרומית (טטררכיה – “שלטון הארבעה”) בסוף

המאה השלישית לספירה. בשנת 2007 הוכרז המקום ע”י אונסק”ו כאתר מורשת

עולמית.

Zajecar National Museum | המוזיאון הלאומי בזייצ'אר

המוזיאון הלאומי בזאייצ’אר נוסד בשנת 1951 בעיר זאייצ’אר שבמזרח סרביה.

במוזיאון אוסף מרשים של כ -15,000 מוצגים מתחומי ארכיאולוגיה, היסטוריה,

תולדות אמנות ואתנולוגיה והבולטים מביניהם הם פסיפסים, פסלים וקישוטים

ארכיטקטוניים שנמצאו באתר ‘פליקס רומוליאנה’ אשר הוקם בסוף המאה ה-3

ובתחילת המאה ה-4 על ידי הקיסר גלריוס, ובשנת 2007 הוכרז כאתר מורשת

עולמית. המוזיאון הלאומי בזאייצ’אר נחשב לאחד המוזיאונים החשובים ביותר במדינה

.The ICOM International Council of Museums ובשנת 2012 קבל פרס של המוזיאון הטוב בסרביה מהארגון

Lepenski Vir | לפנסקי ויר

לפנסקי ויר (Lepenski Vir) – אתר ארכאולוגי מרתק מהתקופה המזוליתית (תקופת האבן התיכונה) שנתגלה בשנת 1965

VI-הציורי ומתוארך למאה ה Djerdap ומציג תרבות אנושית פרהיסטורית. לפנסקי ויר ממוקם על גדת הנר דנובה בקניון

 לפני הספירה. הממצאים באתר מעידים על רמת תרבות גבוהה יחסית של האירופאים הקדומים שחיו במקום ומבין המוצגים

המפורסמים של המקום, פסלים של ראשי אדם בצורת דג.



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.

Avala | הר אוואלה

בהר אוואלה (Avala) המרוחק כ-15 קילומטר מבגלרד, שוכן פארק טבע האהוב מאוד

על המקומיים. ההר מתנשא לגובה 511 מטר ומספק נוף מרהיב על בלגרד

The Monument to the) וסביבותיה, ובראשו ניצבים ״האנדרטה לגיבור האלמוני״

Unknown Hero) 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.

קישור למפת המסלול:

http://goo.gl/wYdRQb
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