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 טיול לאלבניה
  ימים 8 קוסובו ומקדוניהעם נגיעות ב

 לקבוצות סגורות
 

ומיוחדים. אלבניה  חדשים יעדים לגלות בשביל העולם קצה עד להרחיק צריך לא

 נכבשו לא ועדיין בידוד של חומות מאחורי שנים במשך סגורות ושכנותיה נשארו

 זה מתערבבים ומציאות מיתוס שבו אזור הוא הבלקן אזור. תיירים המוני ידי על

 מפסיקה שאינה ומרתקת סוערת והיסטוריה החיים של עז מהלך ומעצבים בזה

 .התיכון הים אגןו אירופה מזרח דרום של הימים בדברי מכוננים אירועים לייצר

 מבנים, ומבוצרות עתיקות ועיירות ערים, מרהיבים ונופים לטבע נתוודע במסענו

 את נשמע. ושולטים כובשים של השפעות בעלי שונות מתקופות היסטוריים

 זה בחלק ושליטה לכיבוש מאבקים רצופת היסטוריה הכולל המקומיים של סיפורם

 מסורתיות. מקומיות במסעדות ונבקר פולקלור במופע נחזה, הבלקן של

 טיול מיוחד שאין שני לו!

 
 

 ק"מ כשעה וחצי נסיעה 90 לאלבניה ונסיעה לשקודרההגעה | 1יום 

צפונה ובדרכנו לאחר הנחיתה ניסע  .(, בירת אלבניהTirana) לטירנהנפגש בנתב"ג ונטוס  

נבקר במאוזולאום של הגיבור הלאומי סקנדרבג הניבט ( שם Lezha) לז'הנעצור בעיירה 

, באלבניה ביותר העתיקות הערים אחת(; Shkodra) שקודרהלאלינו כמעט מכל פינה. נגיע 

, השולטת על העיר ומבואותיה ונטייל בעיר ככל שהזמן (Rozafa) רוזפהמצודת בשם נבקר 

 /https://www.hotelrozafa.alלינה בשקודרה.  ארוחת הערב תוגש במסעדה מקומית. יאפשר.
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 י'ט'ת עמקו האלבנים אלפיםבמיניבוסים אל ה טיול צפון אלבניה: |2יום 

 הליכה כשעתיים למפל המיםוחצי שעות נסיעה. מסלול  5 -ק"מ הלוך ושוב, כ 170

 בכפר ביקור ובמרכזו לשקודרה מזרח שמצפון האלבנים באלפים מרתק לסיור נצא הבוקר

 או מיניבוסים וניסע אל לב הרי האלפים הדינארים,  ג'יפים על(. נעלה Thethi) י'ט'ת הנידח

קאתולית . זהו אזור של נופים מרהיבים, כפרים נידחים עם אוכלוסיה י'ט'ת הלאומי הפארקו

מסורתית, נצא להליכות בעמק ת'טי, ביקור בטחנות קמח, במגדלי "קרנות המזבח" 

הקשורים למנהג גאולת הדם של אלבניה, בין הבתים הכפריים, כנסיית האבן והשדות 

 ערב לקראת. הכפר מבתי באחד מקומי אירוח בסיס על תהיה הצהריים ארוחת החקלאיים.

 /https://www.hotelrozafa.al ארוחת ערב במסעדה מקומית. .ודרה בשק למלוננו נשוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חציית הגבול לקוסובו –| שייט באגם קומאן וטיול בעמק וולבונה 3יום 

 Koman)) שקודרה וניסע במיניוואנים לעיירה קומאןנעזוב את  בשעות הבוקר המוקדמות

השוכנת לצד אגם סכור על פני הנהר דרין. נעלה על מעבורת המשייטת לאורכו של אגם 

דרך ערוצים עמוקים  Drin)) נהר הדרין בקניוןהשייט המרהיב  עובר  קומאני הצר וארוך .

נסיים את השייט בשעות  .כאשר לצדי האגם הרים ירוקים וגבוהים והתיישבות דלילה בלבד

ת המחוז ביירם נמשיך בנסיעה בדרך הררית לעיירומשם  (Fierza)ה בעיירה פירז הצהריים

אל בדרך נופית מרשימה בנסיעה נמשיך שם נעצור לארוחת צהריים.   (Bajram Curri)צורי 

 בטבעהליכה קלה שלב נים. נבלב נופים אלפי ן( השוכValbonaוולבונה )תוככי עמק נהר ה

ערב נחצה את הגבול למדינה הקטנה  לאורך ערוץ נחל ואל כפר מקומי מסורתי. לקראת

 http://hoteldukagjini.com/   לינה בקוסובו. .והחדשה קוסובו
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ק"מ כשעה נסיעה קומאן פיארזה שעתיים וחצי הפלגה. פיארזה וולבונה  60שקודרה קומאן 

 ק"מ כשעה וחצי 90ק"מ כשעה נסיעה. מסלול הליכה בעמק שעה וחצי. נסיעה לקוסובו  50

 

 בקוסובו ונסיעה לאוכריד מקדוניהביקור  |4יום 
 "דצ'אני"ויסוקי  בעל חשיבות לאומית רבה לסרבים אורתודוקסי נוצרי במנזר הבוקר נבקר

 2004 ובשנת פעיל ואמנותי רוחני מרכזכ המנזר , שימשההיסטוריה לאורך (.1327-1335)

 עיר(; Prizern) לפריזרן נמשיך על ידי אונסק"ו. בתום הביקור עולמית מורשת כאתר הוכר

 מאנית'העת אווירתה את להפליא המשמרת, בקוסובו בגודלה והשנייה חשובה היסטורית

ק"מ דרומה לאורכו  250 -. נשוב לאלבניה ונצא לדרך ארוכה בת כשנים רבת והמוסלמית

נחצה את הגבול  של עמק נהר הדרין והגבול עם מקדוניה. זוהי דרך נופית מרשימה. בהמשך

מכונה ה( Ohrid) רידכאו עירהללינה וארוחת ערב אל ונגיע  (Macedonia) למקדוניה

  , השוכנת לצד אגם אוכריד המשותף לאלבניה ומקדוניה."ירושלים של הבלקן"

שעות  4 -ק"מ כ 200ק"מ, שעתיים נסיעה, פיזרן דרך קוקס לאוכריד  120פז'ה אל פריזרן 

 us-svstefan.com/en-https://www.hoteltinoנסיעה נופית. 

 

 כולל שייט חוויתי רידכיום מסביב לאגם או |5יום 

בחלקה העתיק של  . נצעדאוכריד של השונים עיראתרי הב רגלי נפתח את יומנו עם סיור

כנסייה העתיקה והמיוחדת ועתיקות. נבקר ב כנסיות מרשימות מנזרים חשובים,העיר בעלת 

 העיר מצודת אל נעלהשרידים ארכיאולוגיים ופנינים ארכיטקטוניות. נראה , סופיה הטנסשל 

 מן, הראשונה הבולגרית האימפריה בירת הייתה כשאוכריד הראשון סמואל המלך מימי

נטייל במורד הגבעה אל קפלות . העיר ביצורי לעוצמת ועדות מרשים נוף נשקף המבצר

ציוריות המשקיפות אל נופו המרהיב של האגם עד לחוף האגם. שם נעלה אל סירות קייאק 

ונשוט במים השלווים לאורך חופי האגם ומול נופי העיירה היפה וההרים המקיפים את 

. שייט בסירות קייאק שעות במהלך סיור מהמבצר אל חוף האגם 3 -הליכה בת כ האגם.

 ך כשעתיים.במש
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  יצה'ליצסיור בשמורת הטבע ג – ביטולה| 6יום 

"(; ציפור)" פליסטר הר שמורת של למרגלותיה שוכנת, ה(Bitola) ביטולהל ניסעהבוקר 

 אתריה בין בעיר קצר לסיור נצא. סקופיה הבירה לאחר במדינה בגודלה השנייה העיר

 סיורנו במהלך, נבקר בהמשך גם באתר הארכיאולוגי ובבית הקברות היהודי, כאשר השונים

 עם לקיצו שהגיע רצף, הרומית התקופהמ עוד במקוםהקהילה היהודית שחיו  לסיפור ניוודע

בשמורת ונסייר  םמיניוואני. לאחר הפסקת הצהריים, נעלה על השנייה העולם מלחמת

 מאתרי כאחד ו"אונסק יל ידע , שהוכרזה(Galitchica National Park) יצה`ליצג הטבע

ה אגםבהמשך נגיע לתצפית  מרשימה אל עבר  .בעולם החשובים הטבע פָּ רסְּ  (Prespa) פְּ

 פני מעל` מ 850 -כ) הבלקן אגמי מבין הגבוה הואואלבניה ו מקדוניה עם הגבול על שוכןה

שם נכיר את חשיבות  ,סנט נחוםמנזר אל  לדרומו של האגם אחר הצהרים נמשיך. (הים

אל מקורות הנביעה של המים המזינים  שייט עם סירות משוטיםנצא ללאזור כולו.  המנזר

 נשוב למלוננו באזור אגם אוכריד.את אגם אוכריד. לקראת ערב 

שעה וחצי נסיעה לביטולה. כשעה נסיעה לשמורת גליצ'יצ'ה ומנזר סנט נחום. כשעה נסיעה 

 בחזרה לאוכריד

 

  טיראנה |7יום 

נעבור את הגבול בחזרה לאלבניה. הדרך המתפתלת עוברת בהרים ונעצור בשעות הבוקר 

נעבור דרל העיירה אלבסן  לבקר בבונקרי הבטון שבנה הדיקטטור האלבני אנוור חוג'ה.

אחר . העיר הגדולה ביותר ברפובליקה האלבניתשהינה ; (Tiranë) לטירנהנמשיך וממנה 

במרכז העיר, נשמע על האתרים החשובים בעיר שעלתה לגדולתה רק במאה נסייר הצהרים 

העשרים כאשר האיטלקים קבעו בה את מרכז שלטונם. נשוטט ברובע המתחדש עם בתי 

 לינה בטירנה.הקפה המודרניים. 

 .כשעתיים וחצי נסיעה מאוכריד לטירנה

 

 והטיסה הביתה – קרויה| 8יום 

 נחשבתאף ו אלבניה של ובהיסטוריה בתרבות העיר החשובה(; Kruja) קרויההבוקר נבקר ב

 סיורוהססגוני ומשם נצא ל התורכי בבזאר תחילה נסייר .במדינה ביותר היפות הערים לאחת
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, (Skanderbegהעומדת בסימן מלחמותיו של סקנדרבג ) מצודת קרויהנעלה אל קצר בעיר; 

נלמד  בהם והמוזיאון האתנוגרפי מוזיאון סקנדרבג: במתחם המצודה נבקר בשני מוזיאונים

 בתקופות האלבנים של חייהם אורחות עלוכן  על התקופות השונות בהיסטוריה של אלבניה

 בהתאם לטיסה ניסע לשדה התעופה, לטיסה חזרה ארצה.. הקדומות

 

 
 

 אל נגיע. מערבי למטייל נחשפה שטרם באירופה וטבע תרבות שעיקרו טיול :הטיול אופי
 אותנטיות עיירות, מרהיבים טבע אתרי, הרגיל התיירותי הטיול למסלול שמעבר אזורים
 .הטבע ובאתרי בשמורות ונעימות קלות רגליות הליכות נשלב. בלקניים וכפרים

 

 


