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אשר נמנעה  ,שנה היא הייתה מדינה קומוניסטית מסוגרת 40-. עד לפני כאלבניה שוכנת בלב הבלקן ועל חוף הים האדריאטי

 ,ות המדינה הפכה לרפובליקה דמוקרטית, חברה בברית נאט"ואך בשנים האחרונ ,כמעט לחלוטין מקשרים עם מדינות העולם

הולכת ומפתחת את התיירות שלה כאחד מענפי הכלכלה המרכזיים. שטחה של אלבניה דומה לזה של ישראל, אבל  אשר

( 17%-יש בה מיעוט נוצרי גדול )כאך (, 60%-מרבית תושבי המדינה מוסלמים )כ .מיליון נפש 3-אוכלוסייתה קטנה מ

לקוסובו השכנה יש מאפיינים רבים דומים לאלבניה. פרקים רבים . ורבים אחרים אשר מגדירים את עצמם כחסרי דת

הוכרזה קוסובו כטריטוריה אוטונומית במסגרת הפדרציה של  20-בהיסטוריה של הארצות הללו משותפים. במאה ה

היא הכריזה על עצמאותה. קוסובו  2008ובשנת  נאבקה קוסובו על עצמאותה מסרביה 1999-1995יוגוסלביה. בין השנים 

הרפובליקה של מקדוניה  מיליון תושבים, כמעט כולם מוסלמים ממוצא אלבני. 2-קמ"ר ויש בה כ 10,887משתרעת על פני 

הצפונית כונתה עד לאחרונה הרפובליקה של מקדוניה, אבל לאחר לחץ דיפלומטי כבד של יוון, אשר רצתה להדגיש שלבה 

מורשתה, מניה נמצא בשטחה והוא חלק מהותי של מקדו

הוסכם בין המדינות על שינוי השם. מקדוניה הצפונית הייתה 

חלק מהפדרציה של יוגוסלביה והיא זכתה לעצמאותה בשנת 

מיליון  2-. שטחה דומה לשטח ישראל ויש בה כ1991

מורשת  מקדוניה הצפוניתלו לקוסובו ,לאלבניה תושבים.

ת וארת. שטחן היה חלק מממלכהיסטורית עשירה ומפו

ת, והן היו חלק מהפרובינקיה ואפירוס היוונימקדוניה ו

ְנָיההרומית ד   . חבל ארץ זה נשלט על ידי הביזנטים עד ְרד 

תחת השלטון  .15-לכיבושים העות'מאניים במאה ה

   העות'מאני המירו רבים מתושבי אלבניה את דתם לאסלאם.

 

ו בעל תואר ראשון הינ - רוני טואג -מדריך הסיור 
אביב -בהיסטוריה ובארכיאולוגיה מאוניברסיטת תל

ותואר מוסמך בארכיאולוגיה מאוניברסיטת חיפה. רוני 
משמש כארכיאולוג חוקר ברשות העתיקות מזה שנים 

התמחה בהדרכת טיולים ביעדים  הוא בנוסףרבות. 
הינה אחד היעדים בהם רוני צבר  אלבניהו ,שונים בחו"ל

)הצילומים בפרסום זה בוצעו על רב וידע רחב.  ןניסיו
 ידי רוני טואג(. 

 

 תכנית הסיור

  24.6.22-ה ,שישי – 1יום 
והנחיתה בטירנה בשעה  15:15ההמראה בשעה (. Tiranaנטוס עם ישראייר ישירות מנמל התעופה בן גוריון לטירנה )

 .Krujë Hotel Panoramaבמלון  נלון (,Krujëלקרויה )נמל התעופה ניסע . מ17:00

 

  25.6.22-שבת, ה – 2יום 

עד  ,כיבוש הבלקןעת שעמדה שלוש פעמים בפני מצור שהטילו עליה העות'מאנים ב ,הי  סיור בעיר העתיקה ובמצודת קרּו

 National Ethnographicנוגרפי )ת( ובמוזיאון האTeqe of Dollmeי )ש  טָ קְ שנכנעה ונפלה. נבקר במסדר הסופי הב  

Museum of Krujë), רסקנדמוזיאון נמשיך ל .17-הממוקם בבית אמידים מן המאה ה( ברגSkanderbeg Museum .)

 השוק התורכי בקרויה

https://en.wikipedia.org/wiki/Skanderbeg_Museum


   

 

 מסעות לארצות התרבות   –תגליות עולמי 
   7670105, פארק המדע רחובות 24, ת"ד 5מיסודה  של  עמותת  מכון ישראלי  לארכיאולוגיה, רחוב אופנהיימר 

   tagliot@tagliot.com; 08-9101712; פקס: 08-6611330טלפון: 
www.tagliot.com 

 

 St. Nichlasקתדרלת סנט ניקולס )קר בשרידי נב .(Lezhëלג'ה )נמשיך בנסיעה אל העיר  בקרויה,צהרים  הפסקתלאחר 

Cathedral), במצודת לג'ה ) ככל שהזמן יאפשר, ניסע לביקורנקבר הגיבור הלאומי האלבני סקנדרברג.  שםLezhë 

Castle), שקודרה עיר ל נמשיך. םרים ושימשה את צבאו של סקנדרברג במאבקו בעות'מאניישנוסדה על ידי האיל

Shkodër)), םרים, נכבשה על ידי רומא, נשלטה על ידי הוונציאניינוסדה על ידי האילשקודרה  .ניההחמישית בגודלה באלב 

 Buna, Drinולבסוף על ידי העות'מאנים. בראש אחת הפסגות מעל העיר, הנמצאת בין מפגש הנהרות בונה, דרין וקיר )

and Kir( ניצבת מצודת שקודרה המרשימה ,)Shkodër Castle),  ודת מצהידועה גם בכינויה( רוזפהRozafa Castle .)

קשורים סביבה. נגיע עם האוטובוס עד מעשי גבורה רבים ו ,המצודה עמדה בפני התקפות של העות'מאנים עד שנכבשה

דרך קצרה עד למגרש החניה העליון, ממנו נמשיך ברגל כברת למרגלות המצודה, שם נעבור לאוטובוס זעיר שיעלה אותנו 

במלון  ((Shkodërשקודרה ב . נלוןסביבהביקור במצודה ובתצפית ב נסיים את יום הטיול המצודה.בשביל מסודר עד לשער 

Hotel Golden Palace 5*. 

 

  26.6.22-ה ראשון, – 3יום 

וניסע עם אוטובוסים זעירים למאגר קומאן קום היום נשכים  

(Komani Lake נשוט במעבורת ונהנה מהנופים המרהיבים .)

החוצה את אלבניה מצפון לדרום.  ,של רכס ההרים המרכזי

ְיָרם צּורי יבתום הש יט נשוב לאוטובוס לנסיעה אל העיירה ב 

(Bajram Curri ,הנקראת על שמו של גיבור לאומי אלבני ,)

אל עבר הגבול נצא שם נאכל ארוחת צהריים במסעדה מקומית. 

ל המנזר עם קוסובו, נעבור במעבר הגבול ונמשיך בנסיעה א

(. זהו מרכז דתי חשוב מאוד Visoki Dečaniהסרבי דצ'ני )

המנזר נמצא כיום תחת אבטחה כבדה של כוחות  .עבור הסרבים

השלום של נאט"ו מחשש שהקוסוברים המוסלמים יפגעו בו. 

במנזר ישנם ציורי קיר מרשימים מתקופות שונות והוא הוכרז 

ץ' כאתר מורשת עולמי. בתום הביקור במנזר ניס ע אל העיר פ 

(Pećנלון ,)  במלוןHotel Dukagjini 5*. 

 

  27.6.22-ה שני, – 4יום 

שהיא העיר המאוכלסת ביותר בקוסובו. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו  ,(Prizrenנצא מפץ' וניסע אל העיר פריזרן )

שוב שראשיתו בתקופת הברונזה הקדומה. בתקופה יפריזרן, המשקיפה על העיר ממרומי ההר, נמצאו שרידי י תבמצוד

ְנָיה.  ְרד  העיר שופצה וחוזקה בימיו של הקיסר הביזנטי מצודת הרומית היא הייתה חלק ממערך ההגנה על הפרובינקיה ד 

השתלטו על  15-נכבשה העיר על ידי האימפריה הסרבית, שנשלטה על ידי בית נמאניץ'. במאה ה 12-יוסטיניאנוס. במאה ה

יר העות'מאנים, אשר בנו למרגלות המצודה את העיר המוכרת כיום. לפריזרן חשיבות היסטורית רבה עבור האלבנים הע

"ועידת פריזרן", אשר  19-ומאבקם לעצמאות מידי האימפריה העות'מאנית. בעיר העתיקה העות'מאנית התקיימה במאה ה

בה עדיין  ,ריה העות'מאנית. נשוטט מעט בסמטאות העיריצקה את היסודות להתפתחות הלאומיות האלבנית והמאבק באימפ

. לאחר הפסקת הצהריים נצא בדרכנו אל הגבול עם 20-של המאה ה 90-תוצאות המלחמה עם סרביה, בשנות הניכרות 

מקדוניה הצפונית. נעבור את הגבול וניסע אל עיר הבירה ְסקֹוְפי ה. ככל שהזמן יאפשר, נתחיל את הביקור בעיר במצודת 

בחפירות ארכיאולוגיות.  שנחשפו(, אשר נבנתה בימיו של הקיסר יוסטיניאנוס, ונראה שרידים Skopje Castleסקופיה )

המצודה נכבשה על ידי האימפריה הבולגרית ואחר כך על ידי האימפריה הסרבית ולבסוף על ידי העות'מאנים. מן המצודה 

 .Hotel Bushi resortבמלון  (Skopjeנצפה אל הרובע העתיק של סקופיה. נלון בסקופיה )

 מנזר דצ'ני
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  28.6.22-ה שלישי, – 5יום 

ונעמוד על חשיבותה בין דרכי המסחר של האימפריה  סמטאותיה של העיר העתיקה בסקופיהאת היום נפתח בשיטוט ב

בתקופה הניאוליתית. העיר הייתה חלק  החלהמעידים על התיישבות אחדים העות'מנית. סביב העיר אתרים ארכיאולוגיים 

  והייתה בירת הפרובינקיההעיר נכבשה על ידי רומא במאה הראשונה לספירה  .(Paeonia; Παιονίαמלכת פאאוניה )ממ

נכבשה על ידי האימפריה הבולגרית  סקופיהדרדניה. לאחר התפצלות האימפריה היא הייתה חלק מהאימפריה הביזנטית. 

העיר  15-שימשה כבירתה. במאה הוהיא נכבשה על ידי האימפריה הסרבית  14-במאה הלבירתה. הייתה  10-ובמאה ה

נכבשה על ידי העות'מאנים. בביקור במרכז העיר נעמוד על הוויכוח המתמשך 

בין הצפון מקדונים לבין יוון על המורשת המקדונית שלהם. בתום הביקור 

 ,( הזורם בתוכוTreskaה )נהר טרסקלה וקָ טְ קניון מָ לכיוון  בסקופיה נצא

אתר טבע מבוקש על ידי תושבי סקופיה. במצוקי הקניון נותרו שרידי מנזרים 

 176 לעומקאחדים ולאורכו מערות קרסטיות, הארוכה בהם משתרעת 

. 1935ה נגיע למאגר סכר שנבנה בשנת עמטרים. לאחר הליכה של כחצי ש

גוון עופות ובדגים שחיים ונצפה במ המרהיבים נשוט במאגר בין מצוקי הקניון

, מערה קרסטית (Verloבמים הצלולים שבמאגר. נבקר במערת ורלו )

ולאחר מכן נשוט חזרה. נחזור בהליכה לאוטובוס ונמשיך  מדהימה ביופיה

יד ) ,בנסיעה ארוכה אל מקדוניה הצפונית -ב (, בה נלוןOhridלעיר אֹוְכר 

Hotel Unique 5* למשך שלושה לילות רצופים. 

 

  29.6.22-ה רביעי, – 6יום 

ְקֵליָאה )-בבוקר נצא מאוכריד בנסיעה אל העיר המקדונית ר  (. העיר נוסדה בימיו של פיליפוס Heraclea Lyncestisרומית ה 

סטרטגית בשל מיקומה בקרבת הגבול בין מקדוניה לבין אפירּוס במערב ולפאאוניה השני, מלך מקדוניה, והייתה לה חשיבות א

ְטָיה' והיא נהנתה מפריחה כלכלית ְגנ  ניכר שביטויה  ,בצפון. בתקופה הרומית הייתה הרקליאה עיר מעבר חשובה ב'וויה א 

ובישופים מהעיר השתתפו  ,הנצרותבעושר השרידים הארכיאולוגיים. בתקופה הביזנטית היא הייתה מרכז חשוב להפצת 

בפסיפסים אפשר לראות אלה  םבוועידות אקומניות. עדות לימי

את שרידי יכלול בעיר. הסיור באתרי העיר שהמרהיבים 

הקתדרלה הביזנטית המרשימה ואת התיאטרון. מהרקליאה ניסע 

הנמצאת בקרבת הגבול עם יוון. העיר  ,(Bitolaאל העיר ביטולה )

פיליפוס השני, מלך מקדוניה, ובתקופה העות'מאנית נוסדה על ידי 

יר. בזמן מלחמת העולם הראשונה העיר הייתה  היה שמה מֹונ ְסט 

שניסו להתגבר  ,בחזית והופגזה קשות על ידי כוחות מדינות הציר

על כוחות מדינות ההסכמה שכבשו אותה. במלחמת העולם השנייה 

ו את יהודי העיר אל והבולגרים גרש ,האזור נכבש על ידי בולגריה

מחנות ההשמדה. את הביקור בעיר נפתח בבית הקברות היהודי, 

ולאחר מכן נסייר ברחובה הראשי של העיר. בתום הביקור בעיר 

( Galičica National Parkניסע דרך הפארק הלאומי גליצ'יצ'ה )

 ונשוב אל אוכריד ללילה נוסף. 

 

 

 

 אגם אוכריד

 פסיפס בהרקליה

https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclea_Lyncestis
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  30.6.22-ה חמישי, – 7יום 

שהיה תלמידם של  ,(. המנזר נוסד על ידי נחום הקדושMonastery of Saint Naumעם בוקר ניסע למנזר סנט נחום )

תֹוְדיּוס  ים. המנזר נמצא לצד יבין השליחים שפעלו להפצת הנצרות באימפריה הבולגרית ובקרב העמים הסלבונמנה קיריל ומ 

הביקור במנזר נשוט בסירות אל מקום הנביעה. נשוב לעיר אוכריד המעיין הגדול שהוא מקור המים לאגם אוכריד. בתום 

(. העיר אוכריד בנויה על גדת אגם Samuel's Fortress( ובמצודת סמואל )Ohrid Old Townונבקר בעיר העתיקה )

ות קסומות. שהוא אגם בעל חשיבות אקולוגית גדולה מאוד. זו עיר ציורית ובה מגוון גדול של כנסיות שונות וסמטא ,אוכריד

העיר והאגם הוכרזו כאתרי מורשת עולמית על ידי אונסק"ו. חפירות ארכיאולוגיות במצודה סמואל, המשקיפה על העיר, 

לפסה"נ העיר  3-לפסה"נ. במאה ה 4-חשפו שהמצודה נבנתה לראשונה בימיו של פיליפוס השני, מלך מקדוניה, במאה ה

שהייתה הדרך המרכזית והחשובה שחיברה את הים האדריאטי  ,וויה אגנטיה'נכבשה על ידי רומא והייתה לנקודה חשובה ב'

חלק ממפיצי הנצרות. גם הלילה נלון בה ישבו ולביזנטיון. בתקופת התפשטות הנצרות בבלקן אוכריד הייתה מקום חשוב 

  באוכריד.

 

  1.7.22-ה שישי, – 8יום 

ְלָבָסן ) (. בדרך אל Elbasanעם בוקר נסע אל מעבר הגבול בין מקדוניה הצפונית לאלבניה. נחצה את הגבול ונמשיך לעיר א 

לפני נגיע  לאלבסן .העיר נוכל לראות את הבונקרים הרבים שנבנו לאורך גבולה של אלבניה בימי השלטון הקומוניסטי

השרידים הקדומים ביותר המוכרים הם אלה  .ים לצד חומות מצודת העירנחפרו שני קברים אילירי 2010הריים. בשנת והצ

באלבסן. בתקופה הרומית הוקמה בסמוך לעיר תחנת 

מסחר חשובה. התחנה נבנתה בצומת בו נפגשו שתי 

. נצא לסיור קצר בעיר 'וויה אגנטיה'השלוחות של ה

ונטעם משקה מקומי אהוב. לאחר מכן נמשיך בנסיעה 

(. העיר הייתה Gjirokastërטרה )אל העיר ג'ירו קס

חלק מן האימפריה הביזנטית והיא מוזכרת לראשונה 

. בימי האימפריה העות'מנית התפתחה 1336בשנת 

העיר העתיקה. בתקופה זו הנוצרים אז עוצבה והעיר 

הפכו מרוב למיעוט בשל התאסלמות חלק מהתושבים 

לעיר והגירה של מוסלמים מכפרי הסביבה. בהגיענו 

ניסע במוניות לתצפית ממצודת ג'ירו קסטרה 

(Gjirokastër Castle), מן 12-שנבנתה במאה ה .

המצודה נרד ברגל אל סמטאות העיר העתיקה. נלון 

 . Kodraבמלון (Gjirokastërבג'ירו קסטרה )

 

  2.7.22-ה שבת, – 9יום 

נפנה אל עבר הגבול עם יוון לביקור באתר בבוקר נצא אל עבר החוף האדריאטי בנסיעה בנוף נפלא. בהגיענו אל החוף, 

(. העיר נוסדה בימיו של פיליפוס השני המקדוני והייתה מיושבת עד Butrint National Parkהארכיאולוגי בוטרינט )

לתקופה הביזנטית. היא בנויה על גבי שלוחה המוגנת במערב על ידי מפרץ בים האדריאטי ובדרום ובמזרח על ידי לגונה. 

שרידי העיר ובין השאר נראה את החומה המרשימה המקיפה אותה. בשנים האחרונות העיר סובלת מעליית פני  נסייר בין

 . Hotel Brilant -ב , בה נלוןSarandë)המציפים את השרידים הארכיאולוגיים. בתום הסיור ניסע לסרנדה ) ,הים

 מבצר ג'ירו קסטרה
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  3.7.22-ראשון, ה – 10יום 

הים האדריאטי אל האתר  ניסע מסרנדה לאורך חופי

 Apoloniaהארכיאולוגי אפולוניה )

Archeological site העיר אפולוניה הייתה .)

 7-מושבה שהוקמה על אדמת איליריה, במאה ה

לפסה"נ, על ידי מתיישבים מקורינתוס. היא הוקמה 

מאוד ומאוחר יותר השתחררה חשוב בצומת דרכים 

מחסותה של קורינתוס והייתה לפוליס עצמאית. 

בתקופה הרומית העיר זכתה לפריחה כלכלית 

לספירה  3-והייתה מרכז תרבותי חשוב. במאה ה

 נסתםהחלה שקיעתה של העיר, לאחר שהנמל שלה 

 ,ה וחלקים ממנה הוצפו על ידי ביצות. העיר ננטשנמלה נבנה כתוצאה מרעידת אדמה ששינתה את ערוצו של הנהר שבשפכו

ה, 'וויה אגנטיה'שהתפשטו באזור. מאפולוניה יצא הסעיף הדרומי של  . נצא לביקור מקיף באתרי העיר. נסיים את היום בְולֹור 

Vlorë)) בה נלון ב- Hotel Krajl. 

 

   4.7.22-שני, ה – 11יום 

על ידי משפחה אלבנית ששירתה בממשל  17-בירתה של אלבניה. טירנה נוסדה במאה ה ,אל טירנה עם בוקר נצא מולורה

לבירתה של אלבניה והיא המרכז הכלכלי החשוב במדינה. נסייר בכיכר סקנדנברג, נבקר בבונקר הפכה  1925-העות'מני. ב

ט ברחובות מרכז העיר. אחר הצוהריים ששימש את השלטון הקומוניסטי ובמסגד הקדום בעיר. אם יוותר זמן, נצא לשוט

 ניסע לנמל התעופה לטיסה חזרה לארץ. 

 

  19:55בשעה  אביב-בתל והנחיתה 16:20הטיסה חזרה בשעה 

 אפולוניה

 בטירנה כיכר סקנדנברג
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 :ותהער

 יתכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה או בשל נסיבות אובייקטיביות.  -

 .נרשמים 20יציאת הסיור מותנית במינימום  -

 .בתי המלון, המלון החלופי יהיה דומה ברמתואם יוחלפו  -

 

  € 1,810: 20.4.22-להרשמה עד ה ,למטייל בחדר זוגי המחיר

 20.4.22-לא ניתן להבטיח מקום לאחר ה .עשוי להשתנות 2022 אפרילב 20-המחיר למטייל לאחר ה

   € 50למטייל: לנותני שירותים בחו"ל,  תוספת תשר ;  € 380בחדר זוגי:  תוספת ליחיד

 

 הסיור כולל:

  כולל מסי נמל  ,ממנהוחזרה  ישירה לטירנהטיסה

  והיטלים

  האמון על הלוגיסטיקה של  ,המדריךמנהלן מתנדב לצד

 הסיור 

 תכנון והדרכה על ידי תגליות 

 חצי פנסיוןעל בסיס  ומומלצים יםאיכותי נותמלו  

  מס תיירות מקומי 

 ערב ותארוח  

 כולל רכבים  בתכנית כל אמצעי התחבורה המוזכרים

 קטנים ושייט

 ולאתרים נוספים על פי  כניסות לכול האתרים בתכנית

 שיקול הצוות

 ערכות שמע אישיות 

 

 הסיור אינו כולל:

  וין במפורש כנכללצלא שכול מה 

 ( של ד לאחר רכישת הסיור ולוודא שהביטוח כולל החזר במקרה ילהזמין ביטוח מי ישביטוח נסיעות)ביטול על רקע רפואי 

 ארוחות צהריים  

 שתייה ורכישות פרטיות במהלך הטיול 

 חודשים לפחות  6ש להקפיד על דרכון בתוקף למשך י 

 

 סיור עם תגליות מבטיח לכם:

  מיטב האתרים המשלב את  ,ותרבותיסיור בדגש ארכיאולוגי, היסטורי 

 הדרכה איכותית ומעמיקה 

  והלוגיסטיקהמנהלן אשר אחראי על הארגון 

 תכנון זמן אופטימאלי 

 ת מלון באיכות גבוהה אשר יאפשר לכם מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבייב 

 בקרב מטיילים סקרנים ויודעי ח"ן אחברות 

 אגם קומני


