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 אלבניה מקדוניה

 

 נה )אלבניה(אטיר – ת"א /1יום 

 אלבניה. בירת  – טיראנהת צהריים אל ניפגש בנתב"ג ונצא בטיס

ממוקמת פחות או יותר  טיראנההן ברכב והן ברגל.  -; היא עיר קומפקטית וסימפטית למדי לסיורים1920הינה בירת אלבניה משנת  Tirana טיראנה

הנחיתה נערוך סיור ראשוני  לאחרבאמצע הדרך בין רומא לאיסטנבול, והאדריכלות בה הושפעה משתיהן, כמו גם מאדריכלות האיחוד הסובייטי. 

 לינה בטירנה. ועוד.  בניין האופרה מסגד אטהם, בית הפירמידה, ,מגדל השעון, כיכר סקנדרבגלהכרת העיר. נראה את 

 

 נה אטיר/ 2יום 

" "Bunk art 1נבקר במוזיאון . לאחר ארוחת הבוקר נשלים את סיורנו בעיר, בה מרוכזים מבני שלטון ודת שהשתמרו למרות הזעזועים שעברה

דאייטי ונערוך תצפית  אל הרברכבל  ניה, שרידים למנהיג חוג'ה. משם "נטפס"אודות הבונקרים הרבים הפזורים ברחבי אלבהמספר הגדול והחדשני 

רובע הבילויים השוקק של טירנה, נתרשם מהשפעות השלטון הקומוניסטי  – רובע הבלוקמרהיבה על העיר. בשעות הערב נצא רגלית אל 

 יהודים בתקופת מלחמת העולם )אם יתאפשר( ועל כך זכושהגנה על  ומההשפעה האיטלקית. במהלך הסיור נערוך מפגש מיוחד עם נציגי משפחה

 לינה בטירנה. לאות "חסידי אומות עולם". 

 

 נהאטיר -אגם שקדאר והגבול עם מונטנגרו  –שקודרה  – סקנדרברגעירו של קורויה / 3יום 

טטורק התורכי בראשותו של הגיבור המרכז של המרד הלאומי נגד א ההיית קורויה ;שיושבת בראש ההר Kruja קורויה לעבר בבוקר נסיעה

 .ונצעד דרך הרחובות המיוחדים הבנויים בסגנון בזאר טורקי נבקר במוזיאון על שמו ובטירה היפה בראש ההר. Skanderbeg  סקנדרברג הלאומי

 בשוקיהסיור בעיר על נצא לעם ההגעה  .קאדרשאגם שפת  עלהיושבת  Shkodra העיר הצפונית שקודרהבכביש החוף האלבני אל בהמשך נסיעה 

(. בשעות אחר צהריים המאוחרות נחזור השושניםמצודת ) מצודת רוזאפה החולשת על העירהמצודה המפורסמת ל הצבעוניים כולל טיפוס א

  .טיראנהלינה ב .טיראנהבלסיור להמשך 

 

 ולורהעיר החוף  – העתיקה דורס/ 4יום 

במשך מאות  ההייתלפני הספירה.  627שנוסדה על ידי היוונים בשנת דורס  גודלה באלבניה.ב ההעיר השניי (,Durres) העיר דורסאל נצא בבוקר 

אל קונסטנטינופול. חיילים איטלקיים  ,Via Egnatia, וראשיתה של הדרך הרומית העתיקה עיר הנמל הגדולה ביותר לחופי הים האדריאטיבשנים 

בהתנגדות קצרה אבל עזה ואלו שנהרגו תוך כדי הגנה על דורס נחשבים כיום נתקלו  הבמהלך מלחמת העולם השניי 1939שעגנו כאן בשנת 

נבקר  .להרוגים הראשונים על מזבחה של מלחמת השחרור האלבנית. עתיקות רומיות וביצורים ביזנטיים מייפים את עיר הנמל והתעשייה

 .לינה בולורהירה האלבנית. הממוקמת בריבי לולורהבתום הסיור ניסע  .ובמוזיאון הארכיאולוגי ןבאמפיתיאטרו

 

 החלונות 1000עיר  טברא – שמורת ללוגרה -ורה לו /5יום 

שמורה ייחודית, רכס הרים המתרומם   (Llogara)שמורת ללוגרהיום מחכה לנו אחת מדרכי החוף היפות של אירופה. בחלקו הראשון של היום ניסע לכוון ה

 נצא לאחר ך טיול רגלי קצר בשמורה. תצפיות ממרומי הצוק וירידה ברכב לאורך המצוקים אל קו החוף.מטרים וצונח לתוך הים. נערו 1,600 כ לרום של

הגגות. לאורך הרכס מעל -, בזכות החלונות המרובים שבבתיה אדומיעיר אלף החלונות"" מכונה בראט .(Berat) בראט -לעיר מוזיאונים נוספת באלבניה 

 הרובע המוסלמי העתיק מאנגאלםמבצר, נמצא העל המדרון תחת . , שמגן על כנסיות אורתודוקסיות קטנות14-לערוץ הנהר, ניצב מבצר מן המאה ה

(Mangalem) גוריצה . גשר אבן בן שבע קשתות, מוביל אל(Gorica) ,מקום וביניהם גם  כנסיות, מסגדיםמעניין של  שילוב. בעיירה יש הרובע הנוצרי

תוך כדי שיטוט בין הסמטאות  .םכדי לערוך את טקסיהם הייחודיי המיסטיקנים םהדרווישיני כיתות מוסלמיות, כדוגמת פולחן קטן יותר, שאליו נהגו להגיע ב

 לינה בראט., שלפי גרשום שלום קבור בבראט. קברו של שבתאי צבי, משיח השקרהציוריות, נחפש את 

 

  אוכריד אגם -סטרוגה  –למקדוניה  ההחציי – אלבאסאןעיר המבצר  – בראט /6יום 

שוכנת באמצע הדרך בין פוגראדץ לבין דורס,  אלבאסאןלספירה.  450שיושבה כבר בשנת  ,Elbasanאלבאסאן  העירעבר ל בבוקר נסיעה צפונה

נוסדה על ידי הרומאים אלבאסאן  (.Steel of the Party -)"פלדת המפלגה" גדול , אז הקימו בה הסינים מפעל פלדה 1974וחשיבותה גדלה משנת 

בנה  1466מגדלי שמירה, נוספו במאה הרביעית, כדי להגן עליה מפני הפולשים הברברים. בשנת  26במאה הראשונה לספירה וחומות אבן חזקות, עם 

עוד  ,לגבול מקדוניהבהמשך נסיעה מזרחה  .מוחמד השני את החומות מחדש ושינה את שם העיר לאל באסאן, שפירושו "המבצר" בטורקית ןהסולטא

של  70"פטריות בפי המקומיים" מתקופתו של הרודן אנוור הוג'א )שנות ה  הבונקרים המיוחדים בצורת כיפה עגולהשנחצה את הגבול נראה את לפני 

. נטייל בטיילת ורחובותיה השחור שעל גדות אגם אוכריד ויושבת על שפך הדרין סטרוגה המקדונית בקר בעיירהנחצה את הגבול ונ(. 20המאה ה 

 יד )מקדוניה(.כראואזור לינה בדרכינו לעבר אוכריד.  ונעשה את

 

 הכפר רסן, ביטולה, אגם פרספה, שמורת גלישיצ'ה –/ אוכריד 7יום 

 העיר משקה אלכוהולי מסורתי. נמשיך אל -" ראקיה, נשמע אודות חיי המקומיים ונטעם "רסןבכפר  היום נערוך ביקור מיוחד בבית משפחה מקדונית

ברובע הטורקי של וכמרכזה של קהילה בלקנית מפוארת ייחודית. נסייר  כמרכז יהודי חשוב במשך דורותגודלה במקדוניה, ששמשה השנייה בביטולה, 

באגם שמשמשים עדות לתקופה העות'מאנית. משם נמשיך לביקור  מסגד יאזק ומסגד יאני, שם נראה את מגדל השעון הידוע של העיר ואת העיר

בדרכנו  .ששימש בימי טיטו כאתר קייט ונופש לעשירי הרפובליקההאגם מיני ציפורים ועופות מים.  200 -במקדוניה, בו כ האגם השני בגודלופרספה, 

יד כראואזור לינה במטרים. נופי פרא, עדרי צאן, יערות של עצי אשור ואשוח.  1,500-2,000-, נסיעה בגבהים של כה'צשירכס גלינטפס על חזרה 

 )מקדוניה(.

 

 תל אביב –טיראנה  – המעיינות הצלולים –ום אכנסיית סנט נשייט  –ריד / אוכ8 יום

נשמע את סיפורו המעניין של . על שפת האגם בכנסיית נאום הקדושלאחר נמשיך לביקור  ריד.כלטיול רגלי בסמטאות היפות של העיר אונצא , בבוקר

מן הטווסים הרבים שנחשבים כאן לחיה קדושה. באזור הכנסייה ישנם הקדוש נאום שהקים אותו. נתרשם מציורי קיר יפים המעטרים את המנזר ו

הצלול באופן קבוע. האגם מוקף בטבע ירוק, כפרי דייגים  אל המעיינות המבעבעים מקרקעית האגםנשוט בסירה מעיינות רבים המזינים את מימי האגם. 

 .סה חזרה לישראללטיצהריים, העברה לשדה התעופה ב שלווים, עיירות ונופים עוצרי נשימה.


