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 באקו-ראשון: תל אביב-1יום 

 גוריון בטיסה ישירה לבאקו בירת אז'רבאיגן. -נמריא מנמל התעופה בן

לאחר התארגנות וקבלת אשרות הכניסה נצא לסיור היכרות ראשונית בבאקו המכונה "דובאי של 

 הקווקאז", נתרשם מהעיר המעניקה חוויה קוסמופוליטית מערבית עם ניחוחות המזרח. 

נצא דרך השדרות המוארות של העיר, נעבור בשדרות היידר אלייב על שמו של הנשיא הקודם, נתרשם 

קבלת   HILTON BAKUהגעה למלון  .המוארים והשכונות החדשות והמודרניותמגורדי השחקים 

 חדרים.

 

 " גובוסטאן/שמורת "ארץ הוואדיות-שני באקו 2יום 

 ארוחת בוקר במלון.

לכיוון דרום מערב מבאקו בנוף צחיח , נראה חלק מהרי הבוץ הוולקאני המצויים ונסיעה באקו יציאה מ

ארץ "חת במדינה, ונבקר בשמורת גובוסטאן ובתרגום מאזרית באזור, חלק מתעשיית הנפט המפות

השמורה נמצאת דרומית מערבית לבאקו ושוכנת באזור סלעי בעל אקלים חצי מדברי . הוודאיות " 

ציורי סלע , נודע בעיקר בשל פטרוגליפים רבים ומראהו כנוף צחיח וירחי, השמורה המדהימה ביופיה

 שהשאירו חייליו של אלכסנדר מוקדון.  מתקופת האבן וכן "ציורי גראפיטי"

 עם תום .בפרס המוזיאונים מטעם אונסק"ו 2013 -נבקר במוזיאון המיוחד שנמצא בשמורה, אשר זכה ב

 ,. נמצא טקסטיל, נעלייםנה", שוק ענק שבו קונים המקומייםהביקור נחזור לכיוון העיר ונעצור בשוק "בי

 תיקים, שטיחים, כלי בית ועוד. 

 .למלוןסיעה חזרה הביקור נעם תום 

 

  באקו החדשה–3יום 

בבאקו באתרי העיר, נחצה את הפארק הלאומי ונראה בין  ארוחת בוקר במלון. יציאה לסיור מורחב

 הם הפרלמנט האזרי ינעל ידי גדולי האדריכלים בעולם ובהשדרות האלגנטיות מבנים אשר עוצבו 

אשר בשעות הערב נדמים לשלוש להבות המקשטות  והבולטים מגדלי הלהבה, שלושת המגדלים העצומים

לביקור ומבעירות את שמי העיר נמשיך לתצפית מרהיבה על המפרץ דרך טיילת השאהידים ומשם נמשיך 

שטיחים אוטנטיים המציגים את אסכולות האריגה  40,000-המיוחד. מוזיאון המכיל כ במוזיאון השטיחים

 ונים. השונות ,ופרטי אומנות אזריים ממקומות ש

עם תום הביקור נמשיך אל מרכז העיר ונצא לטייל במדרחוב ניזמי הססגוני. לאחר ההפסקה ניסע אל שוק 

. גירסה מודרנית של שוק איכרים ,אליו הם מביאים את מרכולתם, פירות יבשים, (השוק הירוק)יאשיל 

 .עם תום הביקור נחזור למלון .תבלינים, חמוצים, תה ותוצרת טרייה

 

  צי האי אברשוןח–4יום 

נבקר במקדש חצי האי אבשרון השוכן לחופו המערבי של הים הכספי ,ארוחת בוקר במלון.  יציאה ל

, מקום פולחן קדום של הזרתוסטראים, שסגדו לאש. מנהגי הזרתוסטראים נטמעו בתרבות האזרית האש

  .והפכו לחלק מחיי היומיום

אשר  ,ורנו בעיר במרכז התרבות על שם היידר אלייבעם סיום הביקור ולאחר הפסקה קלה, נסיים את ביק

על ידי בנו אילהאם אלייב שירש את הסמכות, הכוח והתואר מאביו. מבנה מודרני  2012נחנך בשנת 

 אנגליה, זההא חדיד. -מרהיב שנבנה על פי תכנונה של הארכיטקטית העיראקית

 .  והוא הוכתר "כמבנה המעוות ביותר בעולם

 התעופה וטיסה חזרה ארצה.משם העברה לשדה 


