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נופים דרמטיים , עתיקה יפגיש אותנו עם מדינ ת בלקן בעלת היסטוריה ותרבות, טיול לבלגרד בירת סרביה 

, מציעה אטרקציות תיירותיות, נהר הדנובה והסאווה היושבת על שפך,  עיר תוססת ויפה–בלגרד . מדהימים
, " בית הפרחים", מבצר קלמגדן,  בית הכנסת–בלגרד  .ת כנסת יהודיובי מבנים ארכיטקטונים, כנסיות

 עיירה –סרמסקי קרלובצי ה  מבצר פטרוווארדין ובית הכנסת–נובי סאד סקאדרליה, כנסיית סנט סאווה
   .מערת רסבה מערת קארסטית עתירה בנטיפים הבארוקי ת

  
   בלגרד, תל אביב 1.יום

לבלגרד קסם מרתק . בסרבית" העיר הלבנה"לבלגרד בירת סרביה נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונמריא 
לאחר הנחיתה העברה . בין היסטוריה עתיקה ארוכה ורבת תהפוכות לבין קצב חיים מודרני ותוסס  המשלב

  את ארבעת הלילות בטיול לבית המלון בו נלון
  

  בלגרד . 2יום 
סית סנט סאווה שבנייתה טרם הושלמה מזה היום נערוך סיור בעיר ונבקר בכנסייה האורתודוק סיור בעיר

כיכר טרזיה שבעבר הייתה נקודת חלוקת המים , בית העירייה המרשים, הפרלמנט ניראה את.  שנה120
 נמשיך לכיכר הרפובליקה בו פסלו של הנסיך מיכאלו. מוסקבה האימפריאלי לעיר ממאגר תת קרקעי ו מלון

(Mihajlo Knez .,(משם נצפה בחיבור נהר הסאווה עם הדנובה ובפסל , םקלמגדן המרשי נבקר במבצר
. נמשיך ונטייל במדרחוב קנז מיכאילובה. של העיר בלגרד סימלה',  מ14המשקיף אלינו מגובה " ויקטור "

   ,)אם יתאפשר(נבקר בבית הכנסת סוכת שלום 
 

   סרמסקי קרלובצי, נובי סאד, בלגרד 3יום 
. בירת מחוז וויו ודינה , נובי סאד שעל גדות הדנובה, ה בסרביההיום נצא ליום טיול לעיר השנייה בגודל

אחת מהמשפחות היהודיות בעיר הייתה משפחתו של . התקיימה קהילה יהודית מפוארת עד השואה בעיר
-  18נמשיך אל מצודת פטרובארדין מן המאה . בבית הכנסת המפואר ונשמע את סיפורו נבקר. טומי לפיד

מתנת , ניראה את השעון המיוחד . מ"על מחילות תת קרקעיות באורך מספר ק ויושבתהצופה אל נובי סאד 
ומידי שנה נערך פסטיבל מוסיקה בין לאומי , משמשת כמרכז אומנתי כיום המצודה. הקיסרית מריה תרזה

בה מיצרים יין ורמוט מתקתק מענבים וצמחים , סרמסקי קרלובצי  נמשיך לביקור בעיר הברוקית". אקזיט"
  קומייםמ
  

  )יום חופשי( מפלי ווילק בוק, מערת רסבה, מנזר מנאסיה   4יום 
בנסיעה לאזור רסבה יחל המסע שלנו , ליום טיול בטבע) בתשלום - יצאו המעוניינים (לאחר ארוחת הבוקר 

 מנזר מנאסיה נשמע את - באחד המונומנטים החשובים ביותר של התרבות של ימי הביניים בסרביה  וביקור
- 80אחת המערות העתיקות ביותר במדינה בת כ , נמשיך למערת רסבה . המנזר החשוב  אודותהסיפור

בתום הסיור במערה נמשיך לביקור . מערת קארטס יפיפיי ה עתירה בנטיפים ,מ" ק5.4מיליון שנה ואורכה 
ות ישנות שבילי הליכה וטחנ, מעיינות, נחלים, בין המפל הגבוה נשטייל, במקום קסום, במפלי ווילק בוק

  בתום הסיור נשוב לבלגראד .. יגרום לנו להרגיש כמו באגדה
  

   תל אביב, בלגרד . 5יום 
נצא למרכז קניות ובהתאם לשעת הטיסה נארוז את החוויות והרשמים ניסע לנמל התעופה בבלגרד בחזרה 

   .הביתה
  

   :המחיר כולל
 טיסות ישראייר בינלאומיות לפי המסלול

   .מיסי נמל ודלק 
   .או דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים/מלון מדרגה ראשונה ובתי 

   BUFFET ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי
   .סיורים מודרכים וביקורים כמפורט בתכנית הטיול

   .ממוזג ונוח לכל אורך הטיול, אוטובוס צמוד 

 



   .למעט דמי סבלות, ל "לנותני השירותים בחו) טיפים(תשר 
   . ישראלימלווה קבוצה 

  
כנסים ותערוכות תיתכן , בתקופת ירידים .סדר הביקורים באתרים וסדר ימי הטיול עשויים להשתנות :הערות

  .לינה מחוץ לערים הראשיות

 


