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 סלובקיה

 רקע

ים. המדינה גובלת נה במרכז אירופה ללא מוצא להרפובליקה הסלובקית היא מדי

בפולין בצפון, בהונגריה בדרום, בצ'כיה בצפון מערב, באוסטריה בדרום מערב 

צ'כוסלובקיה בשנת ובאוקראינה במזרח. סלובקיה נוצרה כמדינה עצמאית לאחר פירוק 

 הצטרפה סלובקיה לברית נאט"ו ולאיחוד האירופי. 2004. בשנת 1993

  

 טיסלבהרה: ברעיר בי

 שפה רשמית: סלובקית

 משטר: רפובליקה

 

 .במאה השמינית נוסדה המדינה הסלאבית הראשונה, נסיכות ניטרה

 .פת כונתה מורביה הגדולההובסה נסיכות ניטרה על ידי נסיכות מוראביה, והממלכה המשות 833שנת ב

 חלק ניכר מאוכלוסיית סלובקיה.פלשו המונגולים לסלובקיה והביאו לרעב גדול שהוביל למות  1241בשנת 

 כאשר האימפריה העות'מאנית כבשה חלקים מהונגריה, עברה בירת ממלכת הונגריה לבראטיסלבה.

הונגריה לתוך האימפריה האוסטרית. עם הקמת האימפריה נכנסה סלובקיה ביחד עם ממלכת  19-בתחילת המאה ה

ו הסלובקים ממדיניות דיכוי שנועדה להטמיע את הסלובקים והכללת סלובקיה בתוכה, סבל 1867הונגרית בשנת -האוסטרו

 בתוך העם ההונגרי.

למוראביה  צורפה סלובקיה 1918-הונגרית וב-בעקבות תוצאות מלחמת העולם הראשונה פורקה האימפריה האוסטרו

ה של גרמניה , אך למעשה הייתה גרור1939במרץ  14 - הכריזה על עצמאות בסלובקיה . ובוהמיה ליצירת צ'כוסלובקיה

לאחר סיפוח חבל הסודטים ולאחר מכן ) העצמאות נכבשה צ'כיה והבירה פראג על ידי הגרמנים הנאצית. יום לאחר הכרזת

קיבלה סלובקיה אוטונומיה מזויפת, שכן היה זה משטר בובות של גרמניה  ,1939כל צ'כיה על ידי גרמניה הנאצית בשנת 

תחת הכיבוש הסובייטי  1948רטיה. אולם בשנת ננה מחדש צ'כוסלובקיה כדמוקלאחר מלחמת העולם השנייה כו .(הנאצית

. בשנת 1989הפכה למדינה קומוניסטית המקורבת לברית המועצות. השלטון הקומוניסטי הופל במהפכת הקטיפה בשנת 

ה הפדרלית הוביל ראש הממשלה ולדימיר מצ'יאר מהלך של הפרדה מהרפובליקה הצ'כית ובעקבותיו פוצלה המדינ 1992

 יחוד האירופי.הצטרפה סלובקיה לא 2004במאי  1-. ב1993בינואר  1-של צ'כיה וסלובקיה, בדרכי שלום, באופן רשמי ב

 

 .רופהמרכז אי-לכלת סלובקיה היא מהמצליחות במזרחכ

 .והחליפה את המטבע הלאומי, הקורונה הסלובקית באירו 2009סלובקיה הצטרפה לגוש האירו בתחילת 
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מגזר חקלאי המייצר בעיקר דגנים, פירות, ענבי יין, טבק ומגדל בקר, חזירים, כבשים, : לובקיה כולליםיצור בסענפי הי

 עופות לשחיטה וביצים.

 יל, הנעלה, ברזל, פלדה, אבץ ופלסטיק.טקסט :בעיקר מייצרתהתעשייה הסלובקית 

 .ועץ, ברזל (ליגניט)גז טבעי, נפט, פחם חום  :יש במדינה אוצרות טבע כגון

 

רוב שטחה של המדינה הוא הררי, בעיקר בחלקה הצפוני בו נמצאים הרי הקרפטים, המתחילים בברטיסלאבה וממשיכים 

מצאות ברכס הרי הטטרה, שהם חלק מרכס הקרפטים. רכס עד לחבל טרנסילבניה ברומניה. הפסגות הגבוהות ביותר נ

צרים ואגמים קרחוניים. להרי הטטרה מספר רכסי משנה, הטטרה הוא רכס אלפיני, המתאפיין בפסגות גבוהות, עמקים 

 Nízke( והרי הטטרה הנמוכים )Vysoké Tatry(, הרי הטטרה הגבוהים )Západné Tatryובהם: הרי הטטרה המערביים )

Tatry.) 

ריה. נהר ק"מ וממשיך להונג 172הדנובה הוא הנהר הגדול ביותר בדרום סלובקיה, ומגיע אליה מאוסטריה, זורם בה לאורך 

Vah ק"מ. 403, שהוא פלג של הדנובה, הוא הנהר הארוך ביותר במדינה. הוא מתחיל בהרי הטטרה וזורם לאורך 

 

מהאוכלוסייה הם סלובקים,  85.5%ים מבחינה אתנית באופן הבא: מיליון נפש, אשר מתפלג 5.5בסלובקיה חיים כמעט 

 ים.מהאוכלוסייה הם הונגר 11%

 ., הם קתולים69%-מרבית האוכלוסייה, כ

 יהודים שחיו באזור לפני מלחמת העולם השנייה. 120,000-יהודים לעומת אוכלוסייה מוערכת של כ 2,300-מדינה חיים כ

 איש. 1,000מהאוכלוסייה חיים בכפרים המונים עד  14%איש, ועוד  5,000ם המונים עד מהאוכלוסייה חיים בכפרי 45% - כ

 

 .תקיה בעת שלטון האימפריה הרומיהיהודים הראשונים הגיעו לסלוב

לאורך השנים הייתה קרבה תרבותית חזקה בין יהדות סלובקיה ליהדות הונגריה, החזקה והמבוססת יותר מדרום 

 הונגרית חיו שתי קהילות אלה ביחידה מדינית אחת וכמעט שלא נבדלו זו מזו.-האימפריה האוסטרוובתקופת 

 קהילות. 50-ישבו בסלובקיה, בכאלף יהודים, מחציתם  80-נימנו כ 1787במפקד אוכלוסין שנערך בהונגריה בשנת 

 

תה בין הראשונות אשר ממנה גורשו מבין המדינות תחת השפעה או שליטה נאצית במלחמת העולם השנייה, סלובקיה היי

 ם.יהודי 58,000-קרוב ל םובה, 1942יצאו מצ'כוסלובקיה במהלך שנת משלוחים של רכבות  57. יהודים למחנות ההשמדה

 .יעוט מבין יהודי סלובקיה הצליחו לברוח אל הפרטיזנים ביערות, והשתתפו באופן פעיל במחתרות השחרור הסלובקיות

 יהודים, רובם בברטיסלאבה. 3,000-כיום יש בסלובקיה כ
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 מוראנסקה פלנינהנחיתה בבודפשט ונסיעה לסלובקיה דרך פארק  – (7.7) 1יום 

 נסקה פלנינהמורא –הפארק הלאומי 

האתר הרשמי של הפארק: 

rny_Hrhttp://www.huculskamagistrala.sk/externe/klaster/home_uk.nsf/page/Area_Muranska_planina___Cie

on___Horehronie 

 

( הוא אחד מבין הפארקים הצעירים ביותר שבמדינה. נמצא Muránska planinaי מוראנסקה פלנינה )הפארק הלאומ

דרומית לפארק גן העדן הסלובקי. מגוון הנופים הנהדרים, חיות הפרא והאתרים ההיסטוריים שבו הופכים את הפארק 

לים בפארק. ברחבי הפארק ישנם מספר ( הן אחד ממוקדי המשיכה עבור המטייMuráňליעד מעניין. הריסות טירת מורן )

 נות מאירועי תרבות סלובקיים מסורתיים.כפרים קטנים בהם ניתן לטעום תוצרת מקומית או לה

מה שהופך אותו לאחד מבין הפארקים הצעירים ביותר במדינה. הוא מתאפיין  1997הפארק הלאומי נפתח למבקרים בשנת 

מערות.  300-אורן ננסיים. ברחבי הפארק ישנים מעיינות, קניונים ולמעלה מות קרסטיות רבות המכוסות בדשא ועצי בגבע

הפארק הוא ביתם של מספר חיות פרא כדוגמת הזאב האפור, הדוב החום, השונר הצפוני. בנוסף, בפארק ישנה חווה 

, חקלאות בטבע. הסוסים משמשים לסחיבת כרכרות סוסים המסתובבים בחופשיות 300-להרבעת סוסים ובה לא פחות מ

 וגם לטיפולי היפותרפיה.

 

טירת מורן. הטירה העתיקה לא שרדה  –מטרים מעל פני הים( ישנה טירה עתיקה  955על ראש הפסגה הגבוהה שבפארק )

 את פגעי הזמן והטבע וכיום ניתן לראות רק מספק חלקים ממנה שנותרו עומדים.

יבה על סוסים וטעימות של גבינות סלובקיות מיוחדות. תוכלו מסלולי הליכה, רכילויות מהנות החל מבפארק ישנן מספר פע

מסלולים  12-קילומטרים של מסלולי הליכה מסומנים ו  250-ברחבי הפארק ישנם כ לשלב טבע ותרבות בטיול יום מהנה.

 המיועדים לרוכבי אופניים.

 (2:00) מסלול הליכה –טירת מורן  

המסלול במעלה ההר הפופולרי ביותר הוא  ההליכהמסלול 

אל עבר שרידי טירת מורן. בכדי להגיע לתחילת המסלול יש 

להגיע לכפר מורן ומשם ללכת בעקבות הסימון האדום. 

ההליכה במעלה ההר אורכת בין שעה לשעה וחצי. המסלול 

 כרוך בעלייה מתמשכת לטירה שנמצאת ממש בראש ההר.

 

)באדיבות אתר מהכפר מורן לטירה  תיאור המסלול האדום

 (/https://mapy.hiking.skהמפות הסלובקי 

 Zbojska (2:00)הכפר 

 Salaš. בכפר כדאי לבקר במסעדה נפלאה הנקראת Zbojskaאטרקציה מרכזית נוספת בפארק היא הכפר הקטן והציורי 

Zbojská – Zbojnícky Dvor ות מגבינת כבשים יות ומשובחות העשוינות סלובקיות מסורתובה תוכלו לטעום ממגוון מ

 בתוצרת מקומית. כמו כן, אפשר לרכוש מוצרי גבינה סלובקיים כפריים במקום.

 

זור ורכיבה על סוסי פוני "פראיים" מסוג מלבד המסעדה, בכפר ישנן מספר אטרקציות נוספות כמו: מגדל תצפית על כול הא

Huculזמני  סיון ברכיבה כלל.יתאימה גם למי שאין לו ניבה מלווה במדריך ומי להרי הקרפטים. הרכ. זן הסוסים הזה ייחוד

הרכיבה גמישים, ניתן לצאת לסיור של שעה, שלוש שעות או אפילו לטיול רכיבה של מספר ימים. אם תרצו לארגן טיול 

 .fo@zbojska.skinאימייל: ב רכיבה ארוך צריך לתאם לפחות שבועיים מראש

http://www.huculskamagistrala.sk/externe/klaster/home_uk.nsf/page/Area_Muranska_planina___Cierny_Hron___Horehronie
http://www.huculskamagistrala.sk/externe/klaster/home_uk.nsf/page/Area_Muranska_planina___Cierny_Hron___Horehronie
mailto:info@zbojska.sk
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 Zbojska (2:00)מהכפר טבע מסלול 

. נקודת ההתחלה היא מרכז המבקרים וממנו יוצא המסלול המסומן Čertovaמהכפר אפשר לצאת למסלול יפה בקניון 

, לשכשך רגליים במימי המעיין Remeteנות מהנוף הנהדר של הקניון, לעבור במערת באדום. לאורך המסלול תוכלו לה

ך לבן וללכת בשביל חזרה. אור-תוכלו לפנות למסלול הירוק ידה ותרצו לסיים באותו המקום בו התחלתםהטבעי. במ

 מטיילים לפחות(. 4-אירו לאדם )מותנה ב 2.5-שעות. אפשר לשכור מדריך בעלות של כ 3-המסלול הוא כ

 

 חוות כבשים

תן לעצור בחוות השונות ולטעום מוצרי חלב חוות כבשים הפתוחות למבקרים בחודשי הקיץ. ני 10-ברחבי הפארק ישנן כ

( או לאכול גבינת כבשים מעושנת žinčicaשים )נקרא תוכלו לנסות משקה מחלב כבמסורתיים ובתוצרת מקומית. 

 (.Ostiepkyהייחודית לאיזור )נקראת 

 

זור מספר אתרי אבחודשי החורף ניתן לצאת להליכה במסלולים המסומנים שברחבי הפארק. לחובבי ספורט חורף ישנם ב

 ,Michalova יםה מתקיים בכפר. בנוסף בכול שנPredna Hora -, וMichalova , Cierny Balogסקי קטנים כדוגמת 

Pohronska Polhora.מרוץ מזחלות כלבים . 
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 פארק פייניני וזדיאר – (8.7) 2יום 

 הפארק הלאומי פייניני

( הוא מקום עם נופים עוצרי נשימה. מתאים מאוד לאוהבי הרים, Pieninyהפארק הלאומי פיניני ) .אטרקציות מומלצות 6

להצטרף לשיט על רפסודות עתיקות, לראות את ההרים המרשימים מזווית מיוחדת וכן מים ושיט מהנה. בפארק ניתן 

 לשמוע סיפורים מעניינים מפי מדריך מקומי.

זור מרוחק י היא באמצעות רכב. בפארק נמצא באהדרך הנוחה ביותר להגיע לפארק הלאומי פינינ :כיצד להגיע לפארק

. 3107ולאחר מכן כביש  66חות שעה. לבאים מפופרד יש לנסוע על כביש מעט מערים גדולות ועל כן תידרש נסיעה של לפ

 דקות. 10-משך הנסיעה הוא כשעה ו

 

 מידע על הפארק

ם פולין . למעשה, חלק מהפארק נמצא הפארק הלאומי פיניני נמצא בצפון סלובקיה, במחוז פרשוב, ממש בגבול ע

מפריד ביניהם. פארק לאומי זה נחשב לקטן ביותר מבין   Dunajec –נהר ה  בסלובקיה וחלקו נמצא בפולין כאשר

 ים שברחבי המדינה הנפלאה.הפארקים הלאומיים בסלובקיה, אך יופיו אינו נופל מאתרי הטבע האחר

צרה בתוך הפארק כדי לראות ב של בעלי חיים מעניינים. מספיקה הליכה קבפארק ישנם סוגי צמחים נדירים וכן מספר ר

 חיות שונות בסביבתן הטבעית. זוהי בהחלט חוויה מהנה.  

 

 פעילויות מומלצות בפארק הלאומי פיניני

ילויות בפארק שכדאי לשקול לעשות כחלק מלבד מסלולי הליכה שונים או מסלולי רכיבה על אופניים ישנן מספר פע

 יקור:מהב

 Cerveny Klastor -המנזר האדום ב •

ין מוזיאון אזורי עם ממצאים שונים מרחבי האזור וכן עוכיום משמש כמ 14-המנזר האדום נבנה כבר במאה ה

ך השנה. ישנה במוזיאון גם תצוגה הקשורה בחיי הנזירים שהיו במנזר.  שעות פתיחה: פתוח בכול יום במהל

אירו  3ני הסגירה. עלות הכניסה: . הסיור האחרון יוצא חצי שעה לפ19:00 – 8:00ובקיץ:  16:00 – 10:00בחורף: 

 לאדם.

 פסגות הרי פיניני •

ונמצאת בצידו הפולני של  Tri korunyמומלץ לטפס במעלה הפסגה הגבוהה ביותר של הרי פיניני הנקראית 

 האזור כולו ולהנות מנופים עוצרי נשימה. הפארק. ממרומי ההר ניתן להשקיף על

 Dunajec (2:00) –שיט על רפסודות/קיאקים בנהר ה 

שימש כציר חשוב להעברת עצים, סחורה ובני אדם מסלובקיה לכיוון צפון ולעבר הים הבלטי. זרימת   Dunajec-נהר ה

ז אירופה! כיום ישנה אפשרות להשתתף הנהר יצרה עם השנים את הקניון היפה שנחשב לקניון הטבעי הגדול ביותר במרכ

וא גם זה שמנווט, יסביר לכם )אמנם באנגלית רצוצה( על הפארק ועל י רפסודות/קיאקים לאורך הנהר. המדריך, שהבסיור

קילומטרים. השיט אינו מעגלי ועל כן, בסוף השיט  14-הנופים אותם תראו במהלך השיט. אורך המסלול של השיט הוא כ

וסים. חזרה ברגל, באופניים או בכרכרה רתומה לס זרה למקום בו השארתם את הרכב. ניתן לחזורתצטרכו לחזור ח

התחבורה בחזור אינה כלולה במחיר השיט ולכן יש להתכונן מראש לתשלום נוסף בחזור. ניתן לוודא מראש עם חברת 

 הרפסודות בעת רכישת הכרטיסים שבסוף השיט יחזירו אתכם ברכב לחניון.

 דקות 45-: שעה ומשך השיט

 ירוא 14-עלות למשתתף: החל מ

 16:00עד  9:00זמני פעילות: 

 מומלץ להגיע מוכנים להירטב מעט. נעלים אטומות למים וביגוד שמתייבש מהר מומלצים בהחלט. שימו לב:



9 

 

 (3:00) מסלול הליכה חוויתי בין צמרות העצים

מה.  בהחלט בילוי מגוון פעילויות לילדים ונופים עוצרי נשי אטרקציה חדשה ונפלאה! מסלול הליכה חוויתי בגובה רב עם

 נפלא לכול המשפחה. 

מסלול צמרות העצים.  –בלב היערות של שמורת הטבע פייניני, מעט מזרחית מהכפר זדיאר ישנה אטרקציה ייחודית ומהנה 

  זו מסלול מלאכותי שנבנה לאחרונה ונמשך לאורך של כקילומטר בין עצי היער העתיקים.

 

הינות מנוף פנורמי עוצר נשימה. מש אפשר ללטף את צמרות העצים וכמובן למטרים, כך שמ 24המסלול נבנה בגובה של 

 זור.  מטרים מעל פני הקרקע שממנו תוכלו להשקיף באין מפריע על כול הא 32המסלול מוביל למגדל תצפית בגובה של 

לדים. בנוסף, ישנן ומשחקים לימודיים לי המסתובבים ביערות לאורך המסלול ישנן מספר לוחות עם מידע על בעלי החיים

 ילויות "אקסטרימיות" לאוהבי אדרנלין, כמו גשר חבלים או טרמפולינה בראש מגדל התצפית. פע

רם ופייסבוק, תוכלו להתגלש מטה מראש המגדל במגלשה גלאחר שסיימתם את המסלול וצילמתם תמונות לאינסט

 עה חדשה(. טרים! )שימו לב: כרגע המגלשה סגורה עד להודמ 67הלולינית שאורכה 

 

 .16:00עד  9:00 –מרץ  –. אוקטובר 19:00עד  9:00ספטמבר   -. יולי17:00עד  9:00 –יוני -זמני פעילות: אפריל 

 מחירים:

 אירו 9מבוגר:  •

 אירו 7(: 3-14ילד ) •

 אירו. 6נוסף: אירו, כל ילד  22 –ילדים(  2מבוגרים +  2כרטיס משפחתי ) •

 : חינם.3ילדים עד גיל  •

 

 אירו. 2עלי מוגבלות ולעגלות ילדים. המגלשה הלולינית בתשלום נוסף של קום נגיש לבשימו לב: המ

 

דקות בעלייה )שני  45-נראה כי בניית הרכבל מהחניון ישירות למסלול תסתיים רק בספטמבר. כרגע יש לצעוד כ

 קילומטרים( בכדי להגיע למסלול.

 

 Ždiar, Bachledova dolinaובת: כת

. BACHLEDKA Ski & Sun Resortולעקוב אחרי השילוט לכיוון   Bachledovaע לעבר עמק איך להגיע? יש לנסו

 למרגלות הגבעה ישנו חניון חינמי.

תר, אם . החניון בכפר זה לרוב אינו מלא, והעלייה ברגל מעט קצרה יוMala Frankovaישנה אפשרות נוספת להגיע מהכפר 

 כי עדיין אינה פשוטה.

 (2:00) הכפר הסלובקי זדיאר

הכפר זדיאר הוא כפר סלובקי ציורי שנמצא בהרי הטטרה על גבול פולין. בתי הכפר מיוחדים ותושביו שימרו את אורח חיי 

סלולי הליכה זור הכפר ניתן לצאת גם למאהכפריים כפי שהיו במאות שעברו. ביקור בכפר הוא חוויה סלובקית אותנטית. מ

 יפים בין הרים ועמקים.

  

. הכפר הוזכר Spišská Magura -ו Belianskeשבים נמצא בעמק בלה בין הרי הטטרה תו 1300-ונה כהכפר הקטן, המ

. תושבי הכפר עסקו בחקלאות, גידול צאן ובקר וכן ייצור פחמים. עם השנים החלו 1409לראשונה בכתבים כבר בשנת 

 ר בתיירות.תושבי הכפר לעסוק יות
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(. זוהי קבוצה אתנית ייחודית המצויה בעיקר באזור זה של דרום Goralל )הכפר זדיאר הוא ביתם של בני קהילת הגור

 פולין/צפון סלובקיה. שפתם של בני הגורל שונה והיא למעשה שילוב ייחודי של פולנית וסלובקית.

ם מיוחד ואופייני לבתי כפר. הבתים עשויים מעץ ומעוטריבתי הכפר, שנבנו כבר לפני מאות שנים מציגים סגנון בנייה 

 בצבעים שונים וקישוטים אותנטיים.

במרוצת השנים הפך הכפר לאזור תיירותי פופולרי המושך אליו אלפי תיירים בשנה. הכפר מפורסם בזכות המופעים 

עיקר בימי ראשון ובחגים, אך העממיים. עד לאחרונה, נהגו המקומיים להסתובב ברחבי הכפר בלבוש המסורתי שלהם ב

. אחת האטרקציות Ždiarska izbaוש המסורתי רק במופעים עממיים או בתערוכה הנקראת כיום ניתן לראות את הלב

 במקום היא להצטרף לחתונה גורלית מסורתית ולחוות ממקור ראשון את המסורות והמנהגים של המקומיים.

 

ש באזור הכפר ה לאתרי סקי סמוכים בהרי הטטרה )ישנו גם אתר סקי ממבחודשי החורף משמש הכפר כנקודת יציאה טוב

אבל הוא קטן ומתאים יותר למתחילים(. בקיץ ניתן לצאת להליכה במסלולים  Zdiar – Bachledova Dolinaשנקרא 

שם אחרי  המסומנים  ולהנות מנופים נהדרים ואוויר הרים צלול. בכפר ישנן מספר אכסניות במידה ורוצים להישאר ללון

 יום הליכה ארוך.
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 הרביינוק, האגם הירוק ושטיט לומניצקי - (9.7) 3יום 

 (4:00) (Lomnický štítלומניצקי שטיט )

.  מנקודת האזורנחשבת לאחת מנקודות התצפית הגבוהות ביותר בהרי הטטרה. זוהי אחת מבין האטרקציות היפות של 

 בהירים ניתן כולו ובימים מהאזורמטרים מעל פני הים ניתן לראות נוף פנורמי משגע  2634התפצית שנמצאת בגובה של 

 היא באמצעות רכבל. לראות עד מעבר לגבול של סלובקיה. העלייה לנקודת התצפית

 

מטרים מעל  2634מקום תצפית זה נחשב עד לא מזמן למקום הגבוה ביותר בהרי הטטרה, אך כיום הוא רק השני בגובהו )

הראשונה ברכבל מתחילה מהעיירה  פני הים(. בכדי לעלות לנקודת התצפית יש צורך לנסוע בשני רכבלים. הנסיעה

Tatranská Lomnica ועד לתחנת הביניים Skalnaté plesoנוסעים. מתחנת הביניים יש לקחת  4-. הרכבל הראשון מיועד ל

 דקות.   8.5אנשים. משך הנסיעה ברכבל הוא  15רכבל נוסף אל עבר הפסגה ונקודת התצפית. הרכבל השני מיועד לעד 

 

 15:30ועד  8:30 שעות פעילות הרכבל:

 אירו לאדם. 44ל עולה עלות הכרטיס: כרטיס הלוך ושוב מחלקו התחתון של הרכב

 /stit-lanovkami/lomnicky-https://www.vt.sk/zazitky/vyletyמידע נוסף ורכישת כרטיסים אונליין: 

 

 הגיע?ד לכיצ

א פופרד. הנסיעה ברכב מפופרד לתחנת העלייה העיירה הקרובה ביותר לתחנת העלייה הראשונה אל עבר הפסגה הי

 דקות. 20-אורכת כ Tatranská Lomnica -שנמצאת ב

 (3:00) מסלול הליכה –האגם הירוק 

יכה לאגם נחשב פשוט ויכול ול ההל(. מסלzelene plesoבלב הרי הטטרה נמצא אגם נפלא הידוע בכינוי "האגם הירוק" )

 להתאים גם לילדים.

מיקום האגם בין רכסי הרים גבוהים המכוסים בצמחייה עבותה הפך אותו למוקד משיכה עבור אוהבי טבע ונופים ורבים 

לאחד היפים שבהרי הטטרה. בסמוך לאגם ישנו בית הארחה עם ארוחות חמות ואפשרות לינה  האזורמחשיבים את 

 וחים. במחירים נ

 

 מידע על האגם

. הוא מוקף בהרים Lomnickýשל רכס הרי הטטרה הגבוהים, לא רחוק מפסגת  האגם הירוק נמצא בחלקו המזרחי

מטרים(. האגם הוא תופעת טבע מרהיבה. מימי האגם צלולים, אך  1545מרהיבים וצמחייה עבותה בגובה רב מעל פני הים )

בורות בקרקעיתו, אך ודי של האגם היווה מקור לאגדות שונות על אבני חן הקצבעם ירקרק באופן לא מוסבר. הצבע הייח

כיום מאמינים כי צבעו של האגם נובע ממי המעיינות הסמוכים אליו. בחלקו הצפוני של האגם ישנו בית הארחה נהדר 

 שפתוח לאורך כול השנה ובו אפשרויות לינה זולות וארוחות חמות.

 

 מסלול ההליכה לאגם

קילומטרים  7-( הנמצאת כBiela Vodaמים לבנים" )תר לעבר האגם מתחיל בסמוך לתחנת האוטובוס "פשוט ביוהמסלול ה

ומוביל    Šalviovýמטרים מעל פני הים. מנקודה זו יש לצעוד לאורך המסלול הצהוב שעובר גם במעיין  910ממנו בגובה של 

 שעות בהליכה נינוחה, אך אפשר 3-הליכה הוא בסביבות הלאגם. מסלול ההליכה אינו קשה והעלייה אינה תלולה. משך ה

 להשלים את המסלול גם בשעתיים וחצי. מסלול זה יכול להתאים גם לילדים.

 

https://www.vt.sk/zazitky/vylety-lanovkami/lomnicky-stit/
https://www.vt.sk/zazitky/vylety-lanovkami/lomnicky-stit/
https://www.vt.sk/zazitky/vylety-lanovkami/lomnicky-stit/
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)כחצי שעה הליכה( ומשם בחזרה לתחנת האוטובוס  Veľké Biele plesoמהאגם ניתן להמשיך למסלולים נוספים כמו 

Biela Vodaוצהוב. . מסלולי ההליכה הם בצבעים כחול 

במזג האוויר לפני ההגעה. אפילו בחודשי הקיץ כדאי להגיע מוכנים עם  מסלול ההליכה פתוח גם בחורף, אך יש להתעדכן

 מעילי גשם.

 

  Brnčalka –Chata pri Zelenom pleseבית ההארחה 

נות וכלו לה. במקום ת19-צעידה לאורך האגם תוביל אתכם לבית ההארחה המפורסם שבו שפועל כבר מסוף המאה ה

 עננת בשילוב עם הנוף הנפלא של האגם.מהארוחת צהריים סלובקית וכמובן בירה מר

 (2:00) מסלולים מומלצים –הרביינוק 

( הוא מקום פופולרי עבור מטיילים רבים וממנו יוצאים מגוון מסלולים באיזור הטטרה הגבוהים. Hrebienokהרביינוק )

 פך אותם לאידיאלים עבור משפחות עם ילדים. חלק מהמסלולים קלילים וקצרים מה שהו

 

פך את קילומטרים של מסלולים מסומנים בדרגות קושי שונות. שפע האפשרויות הו 600-בהרי הטטרה הגבוהים ישנם כ

יחידים ומשפחות. אחד המקומות הפופולרים בהרי הטטרה הגבוהים נקרא  –איזור זה לנפלא עבור חובבי טבע ונופים 

. Slavkovský štítאו לפסגת  Malá Studená dolina -ו Veľkáו מתחילים מסלולים רבים אל עבר העמקים הרביינוק וממנ

(. ניתן Starý Smokovecהים בסמוך לעיירה המתויירת סטארי סמוקובץ' )מטרים מעל פני  1285הרביינוק נמצא בגובה של 

דקות במעלה ההר דרך  45וקובץ' או בהליכה של להגיע למקום בקלות באמצעות נסיעה בפוניקיולר היוצא מסטארי סמ

 רבית המסלולים קצרים יחסית ומתאימים גם למשפחות עם ילדים קטנים.שביל העובר במעבה היער. מ

 

לב: מרבית המסלולים בסלובקיה נפתחים למטיילים מאמצע יוני ועד לסוף אוקטובר. לנוחותכם, בסוף המאמר ישנה שימו 

 מנים בצבעים המתאימים. מפה עם כול המסלולים מסו

 

• Hrebienok – Tatranská magistrála  (00:45) 

י מים נהדרים. זהו מסלול די פשוט המתאים מתאים למשפחות! מסלול קליל ונוח בהרים העובר בסמוך לשני מפל

 גם למשפחות עם ילדים.

)שם אפשר לאכול  Zamkovskeho chataתיאור המסלול: מהרביינוק יש לצעוד לאורך המסלול האדום אל עבר 

כפי שיפורט בהמשך. לאורך המסלול ניתן לראות  Skalnatéאו לאגם  Téryho chata -ולנוח(. משם ניתן להמשיך ל

וצי הנחל ולהתרשם מהמפלים הגדולים היורדים מפסגות ההרים. בחזור יש ללכת באותה הדרך במסלול את ער

 אל סטארי סמוקובץ'.האדום ואז להמשיך במסלול הכחול והירוק המובילים 

• Hrebienok – Studenovodské vodopády (00:30) 

 Vodopády Studenéhoפלים שנקראים: מתאים למשפחות! הליכה קצרה ופשוטה לאורך ערוץ הנחל ואל עבר המ

potoka ניתן להמשיך משם אל עבר בקתת המטיילים .Rainerova  ומשם להמשיך במסלול שלTatranska 

magistrala עבר הרביינוק.ה אל בחזר 

• Hrebienok – Sliezsky dom (02:00) 

. יש לצעוד לאורך Velická dolinaאל עבר עמק  Slavkovsky štítמסלול בדרגה בינונית העובר למרגלות פסגת 

ישנו אגם שבו אפשר לשבת ולהתרענן.  Sliezsky dom -. בSliezsky domהמסלול האדום בתוך היער המוביל ל 

אל עבר סטארי סמובוקץ'. במידה ואתם כבר אותה הדרך או לחילופין ניתן לצעוד במסלול הצהוב ניתן לחזור ב

זורית של הרי שבה יש תחנה של הרכבת הא Tatranská Polianka עייפים, ניתן לרדת בדרך האספלט אל עבר

 הטטרה.
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• Hrebienok – Slavkovský štít (06:00) 

. יש להתחיל במסלול Slavkovský štítו מסלול ארוך אל עבר פסגת מסלול למיטיבי לכת ומטיילים מנוסים. זה

לות דרכים שממנה יש להמשיך במסלול דקות, עד שמגיעים להתפצ 20-במשך כ Sliezsky domהאדום אל עבר 

 הכחול אל עבר פסגת ההר. הדרך חזרה נעשית באותו במסלול.

• Hrebienok – Skalnaté Pleso (01:30) 

די קל. תחילת המסלול זהה  Skalnaté Plesoהליכה אל עבר האגם לדים גדולים! מסלול המתאים למשפחות עם י

הדרך מתפצלת ומשם יש להמשיך לכיוון האגם במסלול  Zamkovského chata -למסלול הראשון ברשימה. ב

 .Tatranská Lomnica -האדום. בדרך חזור, ניתן ללכת באותו המסלול או לרדת ברכבל ל

 

 /https://mapy.hiking.skהמפות הסלובקי  באדיבות אתר מפת המסלולים

 

  

https://mapy.hiking.sk/
https://mapy.hiking.sk/
https://mapy.hiking.sk/
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 גן העדן הסלובקי – (10.7) 4יום 

 גן העדן הסלובקי

הפארק הלאומי הנקרא גן העדן הסלובקי מציע למבקרים בו חווית טבע מדהימה בשילוב של נופים עוצרי נשימה, מפלים, 

ונים טבעיים, מגוון חיות בר ועוד. זהו פארק טבע ענק ובו מסלולי הליכה בדרגות קושי שונות. זהו ללא ספק מערות, קני

 ם לאוהבי טבע!המקום המושל

הפארק הלאומי הוא אחד מבין תשעה פארקים לאומיים בסלובקיה והוא נמצא בחלקה המזרחי של המדינה באזורים של 

קילומטרים רבועים. בתוך הפארק  197ח הפארק גדול מאוד ומכסה שטח של באנסקה ביסטריצה, פרשוב וקושיצה. שט

קילומטרים של מסלולי הליכה ורכיבה על אופניים. לרוב,  300-וריות וכשמורות טבע אז 8שמורות טבע לאומיות,  11-ישנן כ

מערת הקרח  –מערות, אך רק מערה אחת  350-מסלולי ההליכה משלבים טיפוס על סולמות. ברחבי הפארק ישנן כ

Dobsinska בר.  אחוזים מהפארק ובתוכם ניתן לראות מגוון חיות 90-פתוחה לציבור הרחב. היערות הסבוכים מכסים כ

 זנים של בעלי חיים בפארק כדוגמת דובים, זאבים, איילים וחזירי בר. 200-ישנם לא פחות מ

 

רים מעל פני הים. מקום מעניין נוסף מט 1545ה של שנמצאת בגוב Predná hoľaהנקודה הגבוהה ביותר בפארק היא הפסגה 

מטרים ומאפשר תצפית פנורמית נהדרת. למי שאינו מעוניין  1153)סלט העורב( שנמצא בגובה של  Havrania skalaהוא 

פופולרית  מטרים מעל פני הים. זוהי נקודה 680לטפס כה גבוה ישנה נקודת תצפית נוספת הנקראת טומשובסקי בגובה של 

 על הפארק.צפית מיוחדת לת

 

 :המקומות המומלצים והטובים ביותר לכניסה לפארק הם: נקודות כניסה לפארק

 -ו Čingovומרכזי המבקרים ( Spišská Nová Ves) ספישקה נובה וסמחלקו הצפוני של הפארק ישנן כניסות מ •

Podlesok. 

 Dedinky -בחלקו הדרומי של הפארק, ניתן להיכנס מ •

 (5:00) אלום הורנאדופרי

 .התחליף הטוב ביותר לסוחה בלה

קילומטרים, אך אפשר גם לעשות רק חלק ממנו ולחזור  16קניון צר ומרהיב לאורך נהר הורנד. המסלול המלא נמשך לאורך 

 8מגיל מסלול פחות מאתגר מהסוחה בלה ויכול למתאים גם לילדים )מומלץ  –בחזרה. טיילו לאורך הקניון הפופולרי 

 ומעלה(.

ת גן העדן הסלובקי לאורך כול השנה, אך לא כולם בוחרים לעשות את מסלול הסוחה בלה ילים רבים פוקדים אמטי

המפורסם שנחשב למאתגר ואף מסוכן. החלופה הטובה ביותר לאוהבי טבע היא ללא ספק המסלול בקניון פריאלום 

 הורנאדו.

-. מסלול זה פתוח למטיילים כבר משל זרימת נהר הורנדהטבעי הצר שנוצר ב המסלול עובר בין סלעי ענק, לאורך הקניון

סולמות, גשרי עץ ושרשראות שיעזרו לכם להשלים  140גשרים,  7-מסלול ההליכה מוסדר, משולט להפליא ומצויד ב .1974

 אותו בהצלחה ובבטחה.

יותר מסוכנים  כמובן שישנם קטעים ההליכה בחלקו ההתחלתי של המסלול אינה קשה במיוחד ומתאימה אף לילדים.

שים אומץ וזהירות יתרה )ישנו חלק במסלול ובו מאין מדרגות מתכת המקובעות לצלע ההר ומתחתיהם זורם הנהר. הדור

יש ללכת בזהירות ולהיאחז בשרשראות הברזל המצויות שם(. במידה ואתם רואים שהמסלול הופך לקשה מדי עבור 

 התחלתם. ניון באותה הדרך בההילדים תוכלו לחזור חזרה לח

שם יש חניון מוסדר. מהחניון  Hrabušice-Podlesok -ומלץ הוא מעגלי. הגישה הטובה ביותר למסלול היא מהמסלול המ

ישנה  Hrdlo Hornádu -לפי סימון השבילים הירוק. ב Hrdlo Hornáduיש לצעוד לנקודת ההתחלה של המסלול הנקראת 

 Kláštorská roklina-ústieהשבילים הכחול עד להמשיך לפי סימון  ולים נוספים, אך ישהצטלבות דרכים עם מספר מסל
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. בנקודה זו תהיו בהצטלבות דרכים נוספת ותוכלו לחזור בחזרה Letanovský mlynומשם להמשיך באותו במסלול לכיוון 

יע במהירות ומשם כבר תוכלו להג Hrdlo Hornádu -לכיוון החניון. בחרו בשביל המסומן בצהוב שיוביל אתכם בחזרה ל

 Letanovský mlyn -. לאילו הרוצים להאריך את המסלול תוכלו להמשיך ללכת מHrabušice-Podlesokחניון של בחזרה ל

 קילומטרים נוספים(. 9)סימון השביל כחול( זהו המשך הקניון פריאלום הוראנדו )מדובר על  Čingovלכיוון 

 

 

 

 יתן לקצר וללכת חזרה בכול שלב.זהו מסלול מעגלי. נשעות.  5-לץ אורך כאורך המסלול: המסלול המומ

 לול פתוח גם בחורף.סמתי לבקר: ניתן לבקר במסלול לאורך כול ימות השנה. המ

דרגת קושי: בינונית )ילדים יכולים לעשות את המסלול, אך בחלקים מסוימים דרושה זהירות רבה ומשמעת. ישנם חלקים 

 (.שיש לצעוד בעלייה

 Hrabušice-Podlesokנקודת היציאה: 

 : נעלי הליכה סגורות ומתאימות להליכה בשטח. לצאת מספיק מוקדם בבוקר ולעקוב אחרי מזג האוויר.חשוב לזכור

 Palcmanska Masa (1:00)אגם 

פר ישנו תושבים. בסמוך לכ 300-( נמצא בחלקו הדרומי של הפארק הלאומי. זהו כפר קטן עם כDedinkyהכפר דדינקי )

הגדול ביותר בגן העדן הסלובקי ומהווה מקום נפלא לפיקניק, שחייה ודייג. ישנו מסלול יפיפה. אגם זה הוא אגם צלול ו

הליכה קליל העובר לאורך שפת האגם. אפשר להתחיל את המסלול בחלקו הדרומי של הכפר או מתחנת הרכבת דדינקי. 

ר ולהנות מהנופים המדהימים ן )ואף מומלץ( לעצוהליכה ובמהלכו נית סימון השביל בצבע ירוק. משך המסלול הוא כשעה

 והמים הצלולים. תוכלו למצוא מידע נוסף על המסלול במפת המסלולים של גן העדן הסלובקי.

 Zejmarska Roklina (2:00)קניון 

ט המסלול מוסדר, משולקניון זה הוא הקטן ביותר בשמורת גן העדן הסלובקי ונמצא בחלקה הדרומי ליד אגם דדינקי. 

ולים באזור זה הוא כולל סולמות, גשרים ושרשראות לטובת המטיילים בו. זהו מסלול בדרגת קושי וכמו במרבית המסל
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(. ניתן ללכת רק במעלה 4בינונית שיכול להתאים גם לילדים )כדאי להשתמש במנשא עבור ילדים קטנים עד גיל -קלה

דקות עד להתפצלות הדרכים בה ניתן  45-קניון עצמו אורכת כרך. ההליכה לאורך ההקניון ואין אפשרות לחזור באותה הד

לחזור חזרה )קחו בחשבון שאחרי ימים גשומים המסלול יהיה מעט מסוכן עם קטעים חלקים ולכן ההליכה בו תיקח יותר 

 ות ואטומות למים.זמן(. ישנם קטעים העוברים במקומות רטובים ומים זורמים ולכן מומלץ ללכת עם נעלים גבוה

(, משם יש ללכת לאורך המסלול האדום כחצי Dedinky Hotelול מאגם דדינקי ליד מלון דדינקי )יתן להתחיל את המסלנ

. המשיכו לאורך השביל המסומן בכחול שעובר בקניון Zejmarska Roklinaשעה עד לשילוט המורה על הכניסה לקניון 

ליכם ללכת בשביל הירוק ולצעוד בחזרה לעבר זו יהיה ע. בנקודה Geravyהדרכים בסמוך לעצמו עד שתגיעו להתפצלות 

 הכפר דדינקי והאגם הסמוך אליו.

 

אורך המסלול: המסלול המומלץ אורך כשעתיים ורבע )עם ילדים יש לתכנן יותר זמן(. זהו מסלול מעגלי שבסופו תחזרו 

 לאגם דדינקי.

רבה ומשמעת. ישנם בחלקים מסוימים דרושה זהירות  ים יכולים לעשות את המסלול, אךבינונית )ילד –דרגת קושי: קלה 

 חלקים שיש לצעוד בעלייה ולטפס על סולמות וגשרים(.

 .Dedinky hotelנקודת היציאה: 

ודורש  מסוימים: נעלי הליכה סגורות ומתאימות להליכה בשטח. אחרי גשם המסלול יהיה חלק בחלקים חשוב לזכור

 .מרבית זהירות
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 רי ופארק טרזניהן דייקניו – (11.7) 5יום 

 (5:00) מסלול קניון דיירי

גם נוח ומוסדר המתאים  הוא מסלול פשוט,טיילו בין מעברים סלעיים מרשימים, מפלי מים וטבע פראי נהדר. מסלול דיירי 

 ם. למשפחות עם ילדי

המסלול מתחיל מאחורי מלון דיירי, ניתן לבחור בין מספר שבילים בהתאם למשך ההליכה הרצוי ורמת הקושי של 

 המסלול. תוכלו לקבל במקום מפת מסלולים.

 

לש(. לובקיה )כשעה נסיעה מליפטובסקי מיקו( נמצא בשמורת הטבע של הרי הפטרה הקטנים שבמערב סDieryאזור דיירי )

. קניונים אלה נוצרו Horné diery -ו Dolné diery, Nové diery –בעיים מרשימים באזור זה ישנם שלושה קניונים ט

-שממשיך לזרום גם כיום. לאורך מערכת הקניונים ישנם לא פחות מ Dierový potokעיקשת של הנחל הכתוצאה מזרימתו 

 מרשימים.מפלי מים  20

תושבים. כפר זה התפרסם בשל היותו מקום  4000-המונה כ ובה, זהו כפר מימי הבינייםהכפר הקרוב ביותר נקרא טרח

הולדתו של יוראי יאנוסיק, הרובין הוד הסלובקי, שהפך לאגדה ולמושא הערצה עבור סלובקים רבים. בחודש אוגוסט 

 מתקיים בכפר פסטיבל פולקלור גדול ומרשים. 

( על שמו של הגיבור הנערץ Janosikove Dieryרי נקרא יאנוסיקוב דיירי )ול הידוע והפופולרי ביותר באזור דייהמסל

 יאנוסיק. מסלול זה מרהיב ביופיו וכולל מעברים בין הסלעים העצומים של הקניונים, סולמות, גשרים ומפלים.

ממלון דיירי  ופולרית יותר היא להתחיל את המסלול ישנן שתי אפשרויות להגיע למסלול ההליכה. האופציה הראשונה והפ

(Hotel Diery ושם לקבל מפה עם סימוני המסלולים. האפשרות )( . ניתן לחנות בחניון הסמוך למלון )חנייה בתשלום

 ( הנמצא דרומית לכפר טרחובה. גם שם יש חניון בתשלום.Štefanováהשנייה היא להתחיל את המסלול מהכפר סטפנובה )

המסומן בכחול. לאחר הליכה ירי יהיה עליכם להתחיל את ההליכה בשביל במידה ובחרתם להתחיל את המסלול ממלון די

דקות תגיעו להתפצלות דרכים. תוכלו לבחור להמשיך במסלול הכחול )הפשוט יותר בחלק זה( ולעבור  20-קצרה של כ

ו להתרשם . לאורך שבילים אילו תוכלNové dieryיון או לפנות למסלול הצהוב וללכת לאורך קנ Dolné dieryבקניון 

 ומהמסלעה האדירה של הקניון.ממספר מפלי מים 

 . שם יש בקתה קטנה להתרעננות.Podžiarאל דאגה, בסופו של דבר שני השבילים יפגשו שוב בנקודה הנקראת 

ם תרצו להמשיך בחרו במסלול אם ההליכה הספיקה לכם, תוכלו לחזור בחזרה לחניון בשביל בו לא הלכתם מקודם. א

. פה מתחיל השביל הרציני יותר עם יותר סולמות, גשרים וטבעות. השביל הכחול Horné dieryהקניון  הכחול לכיוון

ומשם לפנות  Pod Tanečnicou –מתחבר למסלול הירוק ומאפשר סיבוב מעגלי. תוכלו להמשיך במסלול הכחול עד ל

יון שליד הכחול ולצעוד בחזרה לכיוון החנמשם יהיה עליכם לחזור למסלול  Pod Palenicouלמסלול הירוק ולחזור לנקודת 

 מלון דיירי.

 

שעות )תלוי בקצב ההליכה ומספר ההפסקות(. ניתן כמובן לקצר את המסלול או פשוט לחזור חזרה  5עד  4-משך המסלול: כ

 לחניון מבלי לעשות את השביל המעגלי.

 שר גופני גבוה.דר גם עבור משפחות עם ילדים. לא נדרש כובינוני ומוס-קושי: המסלול קל

 עלות: חינם )חוץ מהתשלום על החנייה כמובן(

 טיפ: מומלץ להגיע למסלול במהלך השבוע ולא בסופי שבוע שעשויים להיות עמוסים בחודשי הקיץ.

 (4:00) פארק החבלים טרזניה

נה לילדים ומבוגרים בהרי הטטרה הנמוכים. בואו להרגיש ממש כמו בסיפור פארק החבלים טרזניה הוא פארק אתגרי ומה

 של הרי הטטרה. של טרזן ולצעוד במסלולים שונים במרומי העצים ביער

http://bratislava.co.il/janosikove-diery-slovakia/
http://bratislava.co.il/%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a7-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%a8%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%94-tarzania/
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בלב אתר הנופש יאסנה, במעבי היער רחב הידיים ישנו פארק אתגרי וחוויתי לכול המשפחה. הפארק כולל מגוון מסלולי 

מטרים מעל הקרקע. בפארק ישנם שני מסלולים עיקריים לילדים בוגרים ולמבוגרים  7עד  4חבלים על העצים בגובה של 

 מכשולים שונים. 95השונים המשלבים ומסלול אחד לילדים קטנים. המסלולים 

 

 לבחירתכם ישנם את המסלולים הבאים:

 מטרים. 281המסלול הכחול: זהו המסלול הקצר ואורכו הוא 

 מטרים. 396הארוך והמסובך יותר שאורכו הוא  המסלול האדום: זהו המסלול

 מטרים. 62מסלול לילדים קטנים: זהו מסלול פשוט שאורכו 

 מידע נוסף למבקרים: 

 

 זמני הפתיחה של פארק החבלים טרזניה:

 אפריל: כניסה בהזמנה מראש בלבד. –ינואר 

 בלבד. . בשאר ימות השבוע הכניסה בהזמנה מראש15:00עד  10:00-מאי: סופי שבוע מ

 .17:00עד  10:00-הפארק פתוח בכול יום מ 16.6-. מה16:00עד  10:00כניסה בסופי שבוע בלבד מ 16.6יוני: עד ה

 18:00עד  9:00-ט: פתוח בכול יום מאוגוס –יולי 

 15:00עד  10:00-ספטמבר: סופי שבוע מ

 דצמבר: כניסה בהזמנה מראש בלבד. –אוקטובר 

 

 עלות הכניסה:

 אירו לאדם 12.5המסלולים הכחול והאדום: 

 .אירו לחצי שעה 4מסלול הילדים: 

 (2:00) מצודת אורבה

בה. מצודה זו מדהימה לש על מצוק גבוה שלמרגלותיו זורם נהר אורמצודת אורבה נמצאת מצפון לליפטובסקי מיקו

משת כמוזיאון וניתן להיכנס אליה ולמעשה נחשבת לאחת מהמצודות היפות ביותר בסלובקיה. כיום המצודה מש הביופיי

 כחלק מסיור מודרך.  

במקום  נבנתהר. המצודה וזבזמן שילטונה של האימפריה ההונגרית בא 13-עוד בשלהי המאה ה נבנתהמצודת אורבה 

במקום זה הייתה  שנבנתהזור כולו ובסמוך לנהר האורבה. המצודה הראשונה אסטרטגי, על ראש צוק המשקיף על הא

. במהלך השנים עברה המצודה 13-עץ ושימשה כמקום הגנה מפני פלישת המונגולים להונגריה באמצע המאה ה עשויה

שונים ותוספות של מבנים שונים לאורך הצוק. סגנון הבנייה  םייארכיטקטוננונות שינויים ותוספות ובשל כך ניתן לראות סג

 גותי.-ם במצודה בסגנונות הרנסנס והניאוהמקורי היה גותי ורומנסק ובמשך השנים נבנו חלקים נוספי

 

רחשה מצודת אורבה עברה הרבה ידיים והייתה מקום מושבם של בכירי ממשל ואצילים. תנופת הבנייה העיקרית הת

שהוסיף וחיזק את ביצוריה של המצודה והרחיב את שטחה. לאחר מותו, עברה המצודה בין  Francis Thurzoבתקופתו של 

פרצה שריפה שהחריבה את המצודה לחלוטין.  1800-יחסו למצודה חשיבות והשאירו אותה מוזנחת. במספר אצילים שלא י

השנייה. לאחר המלחמה עברה מצודת אורבה שיפוץ מקיף והפכה  המצודה נשארה שרופה ומוזנחת על אחרי מלחמת העולם

 לאתר היסטורי לאומי.

 

צרים עם מגדלי תצפית וחדרים מפוארים. שלושת כיום, המצודה מחולקת לשלושה קומפלקסים של מבנים מבו

יסה למתחם המצודה העליונה, המרכזית והתחתונה. הכנ –הקומפלקסים הם בעצם מאין שלוש מצודות שחוברו ביניהן 

 מתאפשרת דרך שלושה שערים עתיקים ויפים שמובילים באמצעות תעלות אל המצודה עצמה.

 



19 

היסטורית מעניינת. כחלק מהסיור עוברים בין החדרים העתיקים שבהם מגוון רהיטים, סיור בתוך המצודה הוא כבר חוויה 

נויים וכן ימוש. בנוסף הסיור עובר בין חדרי העילתקופות השונות בהן הייתה המצודה בש םאופיינייכלים וקישוטים שהיו 

 בחדר הנשקים.

חלקה העליון של המצודה ישנה תצוגה ארכיאולוגית בנוסף, בתוך המצודה ישנו מוזיאון הכולל מספר תצוגות מעניינות. ב

ור אורבה. במצודה האמצעית ישנה תצוגה המתמקדת בהיסטוריה זעם מוצגים מתקופת ההתיישבות המוקדמת הא

 זור הטטרה.וההתפתחות של עולם החי והצומח בא

אים והלילה הוא הזמן הטוב ביותר בתקופת הקיץ ניתן לבקר במצודה גם בלילה. ישנם הטוענים כי המקום רדוף ברוחות רפ

 למצוא אותן. ביקור לילי מומלץ בהחלט!

 

 זמני הפעילות:

, 18:00עד  8:30אוגוסט:  –יולי , 17:30עד  8:30יוני: , 17:00עד  8:30מאי: , אפריל: סגור, 15:00עד  9:30מרץ:  –ינואר 

 15:00עד  9:30 דצמבר: –נובמבר , 16:00עד  8:30אוקטובר: , 17:00עד  8:30ספטמבר: 

 

 סוגי הסיורים:

 שעתיים ורבע. סיור זה משלב את כול החדרים והתצוגות שכלולים בסיור המרכזי ובסיור הקטן. –הסיור הגדול  •

ילדים מתחת , אירו 5 –(, סטודנטים, פנסיונרים ובעלי מוגבלויות 6ילד )מעל גיל , אירו 10 –בוגר מ עלות הסיור:

 ויש אירוע מיוחד במצודה יתכן ותהיה עלות מינימלית גם עבורם(. כניסה חינם )במידה – 6לגיל 

יונה, האמצעית המצודה העל –שעה וחצי. סיור זה עובר בין שלושת חלקי המצודה השונים  –הסיור המרכזי  •

 ות השונות.והתחתונה. בסיור יוצגו חדרי המצודה העתיקים, החצר והתצוגות ההיסטורי

ילדים מתחת , אירו 3.5 –(, סטודנטים, פנסיונרים ובעלי מוגבלויות 6ילד )מעל גיל  ,אירו 7 –מבוגר  עלות הסיור:

 לות מינימלית גם עבורם(.כניסה חינם )במידה ויש אירוע מיוחד במצודה יתכן ותהיה ע – 6לגיל 

דקות. סיור זה עובר רק בחלק קטן של המצודה. בעיקר בחלקה התחתון וכולל גם את חדר  45 –הסיור הקצר  •

 האוצר וחדר התפילה.

ילדים מתחת , אירו 2.5 –(, סטודנטים, פנסיונרים ובעלי מוגבלויות 6ילד )מעל גיל , אירו 5 –מבוגר  עלות הסיור:

 במצודה יתכן ותהיה עלות מינימלית גם עבורם(.ינם )במידה ויש אירוע מיוחד כניסה ח – 6לגיל 

 

ים החל ממאי ועד לסוף אוקטובר בלבד. הסיור המרכזי מוצע בכול שימו לב: הסיורים הקטן והגדול מוצעים לקהל המבקר

בשל מזג האוויר הקר.  השנה למעט בחודש אפריל שבו המתחם סגור. בנוסף, מספר חדרים במצודה סגורים במהלך החורף

 אירו. 3צילום תמונות במצודה כרוך בתשלום נוסף של 

 

 –מקומות מעניינים ברחבי המצודה. המדריך תומך במספר שפות  24מידע על טיפ: ניתן להוריד מדריך אודיו מראש הכולל 

 אנגלית, רוסית, גרמנית, פולנית, הונגרית וסלובקית.

 

להורדה בגרסת אנדרואיד: 

gle.com/store/apps/details?id=com.goodrequest.audioguide.orava&hl=enhttps://play.goo. 

 ./http://www.oravskemuzeum.skמידע נוסף על המצודה ומדריך האודיו ניתן למצוא באתר הרשמי של המצודה: 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodrequest.audioguide.orava&hl=en
http://www.oravskemuzeum.sk/
http://www.oravskemuzeum.sk/
http://www.oravskemuzeum.sk/
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 טטרהלנדיה - (12.7) 6יום 

 (6:00) לנדיההפארק מים טטר

בטטרהלנדיה ישנן מגוון פעילויות לכול המשפחה המתאימות גם לחורף וגם לקיץ. המתחם רחב ידיים ובתוכו ישנם פארק 

מחוממות, "אי" שודדי הקאריביים, אזור מתנפחים )בקיץ(, הפעלות לילדים ומבוגרים,  מים חוויתי, אזור טרופי עם בריכות

אחד יכול למצוא משהו מהנה לעשות בטטרהלנדיה וכמובן שאפשר לבלות בפארק יותר עולם סאונה, מסאז'ים ועוד. כול 

 מיום אחד!

 

 מה תוכלו למצוא בפארק טטרהלנדיה:

גן עדן , מגלשות מים ואטרקציות מים 26(, מיות, מי ים ומים מתוקיםרת)בריכות שחיה  14: פארק מים חוויתי •

, עולם שודדי הקאריביים לילדים(, קוקטיילים, זרמי מים מיוחדים למסאז' ומרגועבריכות מעוצבות, בר  4)טרופי 

 VIPמתחם 

 ומרגוע טיפולי בריאות , מסאז'ים, בריכות מרגוע(, יבשות ורטובות)מגוון סאונות שונות : עולם ספא •

למתחם  אפשרות להיכנס רק, הדרכה והסברים, תחווייתיזרימת מים מלאכותית לגלישת גלים : גלישת גלים •

 .הגלישה במחיר מוזל

 

 זמני פעילות:

 בכול יום 21:00 – 10:00פארק המים:  •

 בכול יום 21:00 – 10:00מתחם הספא:  •

 20:45 – 12:00גלישת גלים:  •

 

 מחירי הכניסה:

(. מחיר בתנאי שרוכשים כרטיסים ארבעה ימים מראשאירו למבוגר ) 23לילד ועד אירו  15ים בין מחירי הכניסה נע

 אירו למבוגר. 27אירו לילד ועד  18 -הכניסה בקופה הוא: החל מ

 אירו(. 9-שימו לב: יש להצטייד במגבות מראש. לא מקבלים מגבות בפארק. ניתן לרכוש בפארק עצמו, אך במחיר גבוהה )כ
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 , אגם ורביצה ומערת החירותיאןליפטובסקי  - (13.7) 7יום 

 (1:00) מרפאמעיין  – יאןליפטובסקי 

מעיין המרפא נמצא בקצה הכפר ליפטובסקי יאן. בשל המינרלים הרבים המצויים במימיו וטמפרטורת המים הנעימה נחשב 

עים על קיומו, אך זהו מקום נפלא המקום כבעל סגולות לריפוי מחלות פרקים, עיכול ועור. תיירים רבים אינם יוד

בר תרגישו טוב יותר. המעיין נמצא בחיק הטבע והטבילה בו היא דקות במעיין וכ 20להתרעננות ושיפור בריאות הגוף. 

 בחינם.

. זהו מעיין מים חמימים בעל שפע של מינרלים שונים. Kaďa( נקרא Liptovský Jánהמעיין הטבעי שבכפר ליפטובסקי יאן )

מעיין הוא מאין ספא זור במאות השנים האחרונות והתפרסם בשל יכולות המרפא של מימיו. השימש את תושבי האהמעיין 

מוקף בדשא, עצים ואוויר מרענן. ברגע שמגיעים לאזור המעיין, ניתן כבר  –טבעי שנשמר בצורתו המקורית והטבעית 

 שבמי המעיין.להריח את הריח המיוחד שבמקום הנובע מריבוי המלחים והמינרלים 

חלקו האחד  –המעיין מחולק לשני חלקים  למרות שהשחייה במעיין אינה עולה כסף, המקום לרוב אינו עמוס באנשים.

ין בריכה בעלת מים רדודים המתאימה לשכשוך עעמוק יותר ומוקף בסלעים )ממנו נובעים המים( וחלקו השני הוא מ

מעלות(, אך השהות במים מרגיעה ומרעננת בייחוד בימי  20-מים )סביב הרגליים. מי המעיין אינם חמים ממש, אלא רק חמי

 מי המעיין משפיעים לטובה על אילו הסובלים מכאבי מפרקים. הקיץ השמשיים.

כדאי להיכנס לחלקו העמוק יותר של המעיין שממנו נובעים המים. הישיבה במים מרגיעה מאוד ובגלל הגזים הטבעיים 

 20 במעיין הוא הלשחייין ישנו ביעבוע מתמיד שנותן הרגשה של ג'קוזי טבעי. הזמן המומלץ שמשתחררים מקרקעית המעי

שעות  24דקות ובמידה וטובלים במקום מספר ימים ברציפות בהחלט ניתן להרגיש שיפור בבריאות הגוף. המעיין פתוח 

 ביממה וניתן להגיע אילו גם לטבילה לילית אחרי יום טיולים מהנה.

ובסקי מיקולש ליפטובסקי יאן. ניתן להגיע אליו בקלות מהכביש הראשי ומשך הנסיעה מליפטבקצה הכפר  המעיין נמצא

מטרים  100-דקות בלבד. אין אפשרות לחנות ממש בכניסה למעיין, אלא יש לחנות בחניון הסמוך שנמצא כ 12הוא 

 מהכניסה.

 (2:00) אגם ורביצה

 לווה ונעימה.הרי הטטרה. מקום מעולה לפיקניק באווירה ש מסלול הליכה קצר וקליל סביב אגם מרהיב בלב

( נמצא אתר הסקי הגדול ביותר בסלובקיה Demänovskáקולש, בקצה עמק דמנובסקה )מדרום לעיירה ליפטובסקי מי

(. אין חובב ספורט חורפי בסלובקיה או מחוצה לה שאינו מכיר את אתר הסקי הזה, אך רבים אינם Jasnaהנקרא יאסנה )

והוא האגם הטבעי הגדול  Vrbickéדעים שממש בסמוך אליו נמצא אגם מדהים ביופיו בלב ההרים. אגם זה נקרא אגם  יו

סגות הרי שופקו ודרסוב שבמזרח עמק ביותר בהרי הטטרה הנמוכים. האגם נוצר כתוצאה מהיעלמותם של הקרחונים מפ

מטרים, כך שהוא אינו  62מטרים ורוחבו  115-כו הוא כמטרים מעל פני הים. אור 1113דמנובסקה והוא נמצא בגובה של 

 גדול במיוחד.

 

למרבה הצער בשל צמחייה מרובה הוחלט על הפסקת שירות הסירות שפעל באגם בשנות השישים, וכיום ניתן רק לצעוד 

ד. סביב דקות לכול כיוון ודרגת הקושי של ההליכה קלה מאו 15-האגם ולהתרשם מיופיו. אורך המסלול הוא כ לאורך

 האגם ישנם ספסלים וזהו מקום מעולה לעשות פיקניק ולהנות מהשקט והשלווה.

 כיצד להגיע לאגם?

ות מהחנייה של המלון. מהחניון בהרי הטטרה הנמוכים וניתן להגיע אליו בקל Grandנמצא בסמוך למלון  Vrbickéאגם  

דקות( ניתן יהיה  5-. לאחר צעידה קצרה )כDemänovská Dolinaאפשר לראות את השביל המסומן בצבע צהוב לכיוון 

 לראות את האגם.

 (2:00) מערת החירות –מערת הנטיפים 

 מטרים של טבע מרהיב!  2150אסור להחמיץ ידועה גם כמערת החירות.  Demänovskáמערת הנטיפים 
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. המערה נמצאת בחלקו Demänovskáת של מערות מערכת המסועפביותר מבין  המתוירתמערת הנטיפים הזו היא המערה 

. המערה כוללת 1924 -ב ונפתחה לציבור כבר  1921-הצפוני של רכס הרי הטטרה הנמוכים במחוז ליפטוב. המערה נתגלתה ב

ימים קילומטרים פתוחים לסיורים. במערה אפשר לראות מגוון נטיפים מרש 2קילומטרים, אך רק  11ורך של מעברים בא

ם מיוחדים. הטמפרטורה בצורות וצבעים שונים וללמוד על תהליך היווצרותם. כמו כן, ניתן להתרשם מאגמים תת קרקעיי

 ה.מעלות לאורך השנה והלחות בה גבוה 7-ל 6הממוצעת במערה נעה בין 

 

ל לכניסה למערה מטרים. העלייה במסלו 400-בכדי להגיע לפתח במערה יש לעלות מהחניון במסלול מסומן שאורכו כ

 דקות ולאורך הדרך ישנם לוחות מידע לימודיים. 15-ל 10אורכת בין 

 במערה מתקיימים שני סיורים למבקרים:

מדרגות. המשתתפים בסיור זה יוכלו  913-מטרים והוא כולל עלייה של כ 1150הסיור הרגיל: אורך המסלול בסיור זה הוא 

פשר לראות נטיפים מיוחדים ואגמים קטנים. הסיור ילווה בהסברים על לעבור בין חדרים טבעיים רחבי ידיים בהם א

 דקות.  60ההיסטוריה והטבע שבמערה. משך הסיור הוא: 

 

מדרגות. סיור זה כולל את כול מה  1118-מטרים והוא כולל עלייה של כ 2150הסיור הארוך: אורך המסלול בסיור זה הוא 

ים מרוחקים יותר של המערה. המשתתפים בסיור זה יוכלו לראות את "הכיפה שמוצע בסיור הרגיל ומוסיף גם ביקור בחלק

בקרים המכוסה במינרלים צבעוניים שונים. לאחר מכן ימשיך הסיור החדר התת קרקעי הגדול ביותר שפתוח למ –הגדולה" 

המערה. משך הסיור  ל"היכל הורוד" ול"גלריית המלך" שבהם נמצא המגוון הגדול ביותר של מיני המינרלים שמעצבים את

 דקות. 100הוא: 

 

 אנשים לפחות. 10שתתפות של ה: הסיור הארוך מתקיים פעם אחת ביום. מותנה בשימו לב

 

 זמני הסיורים:

 13:00 –. הסיור הארוך 14:00, 12:30, 11:00, 9:30 –מאי )למעט ימי שני(: הסיור הרגיל  31 –ספטמבר  1

. הסיור 16:00, 15:00, 14:00, 13:00, 12:00, 11:00, 10:00, 9:00 –סיור הרגיל אוגוסט )למעט ימי שני(: ה 31 –יוני  1

 13:15 –הארוך 

 

 עלות הכניסה:

 אירו 15 –אירו,  סיור ארוך  8 –ור רגיל מבוגר: סי

 אירו 7.5 –אירו,  סיור ארוך  4 –ילד: סיור רגיל 

 אירו 13 –אירו,  סיור ארוך  7 –סטודנטים או פנסיונרים: סיור רגיל 

 אירו 10תמונות:  לקחתאישור 

 שימו לב: אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי. ניתן לשלם במזומן בלבד.

 (1:00) מגלשות הרים

ניתן להנות ממגלשת הרים כיפית  FUN PARK Žiarce -באזור הרי הטטרה הנמוכים, לא רחוק מליפטובסקי מיקולש ב

קמ"ש. כול אחד מקבל מושב נפרד עם  45אליה ניתן להגיע היא  המרביתמטרים. המהירות  1000-במיוחד. אורכה הוא כ

 חד(, כך שניתן לשלוט על מהירות הירידה.והורה ישבו בי 7רות שילד מתחת לגיל בלמים )ישנה אפש

 

 אירו. 3 –אירו. ילד  3.5 –עלות הכניסה: מבוגר 
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 אופציות בסלובקיה

 טירת סטארה לובובנה והמוזיאון הפתוח

( הייתה מבצר אסטרטגי בדרך המסחר שבין הונגריה לפולין. זוהי טירה אותנטית Stará Ľubovňaובובניה )טירת סטארה ל

לספירה ובה הוחבאו אוצרות המלוכה הפולנית. למרגלות הטירה  13-הביניים ששמשה אצילים ומלכים עוד מהמאה המימי 

 ריים הסלובקים במאות הקודמות.ישנו כפר סלובקי עתיק המשמש כמוזיאון פתוח והצצה לעולמם של הכפ

לילדים וישנן פעילויות רבות עבורם. זוהי ניתן לשלב ביקור בטירה עם טיול נפלא בפארק הלאומי פייניני. המקום מתאים 

 מבקרים בשנה! 200,000-אטרקציה נהדרת המושכת אליה כ

 

 /en-http://www.hradlubovna.sk/en/homeאתר הטירה הרשמי: 

 /https://www.facebook.com/hradLubovnaאו  info@hradlubovna.skפרטי קשר להזמנת סיורים: 

 

הים. ניתן להגיע אל הטירה מצפון מזרח לפארק הלאומי של הרי הטטרה הגבו Stará Ľubovňaהטירה נמצאת ליד הכפר 

 לטירה עדיפה ופחות מסורבלת. ופרד או בחצי שעה נסיעה מהפארק הלאומי פייניני. ההגעה ברכבבתוך שעה נסיעה מפ

 Zámocká 769/24, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakiaכתובת: 

 

 סיפורה של הטירה

 1311זכור הראשון שלה בכתבים מופיע משנת שי )האעל ידי המלך ההונגרי אונדריי השלי 13-הטירה הוקמה בסוף המאה ה

ובסמוך לנהר פופרד. תפקיד הטירה היה לשמש כמקום מבצר  זור כולוה נבנתה בראש גבעה החולשת על האלספירה(. הטיר

פרצה  16-ומגן לאורך דרך המסחר שעברה מהונגריה פולין ולעיתים היו שוהים בטירה חיילי המלך ההונגרי. במאה ה

בטירה שהחריבה חלקים נרחבים בה ונדרשו מספר שנים להשיב את הטירה לקדמותה ולהוסיף לה מבנים חדשים  שריפה

 שופצה הטירה בשנית, הפעם בסגנון הבארוק.   17-ון הרנסנס. במאה הבסגנ

וללה בשל הקשרים ההדוקים של מלכי פולין והונגריה הוחבאו בטירה אוצרות בית המלוכה הפולני בזמן המלחמה שהתח

זור שי האראבין צבאות פולין ושבדיה. כמאה שנים נוספות המשיכה הטירה לשמור על מעמדה המכובד כמקום מושבם של 

הביא סוף למעמדה החשוב של הטירה. מריה תרזה  18-ומשפחות אצולה חשובות. שלטונה של מריה תרזה בסוף המאה ה

. בשנים שלאחר רלהידרדומשם החל מצבה של הטירה  15-ה הזור כולו עוד מהמאביטלה את המעמד המיוחד לו זכה הא

שו בה כמחסן או בסיס צבאי עד שנמכרה למדינה בשל עלויות מכן עברה הטירה בעלות בין מספר משפחות אצולה שהשתמ

 Zamoyskiהאחזקה הגבוהות שלה. אפילו המדינה לא הצליחה לתחזק את הטירה והיא נמכרה שוב לידיו של הרוזן הפולני 

 . לאחר מכן חזרה הטירה לבעלות המדינה והוקם בה מוזיאון שפועל עד היום.1945ה בה עד שהש

מציג אוספים וחפצי אומנות שהיו שייכים למשפחות האצולה שהתגוררו בטירה ובנוסף ישנה תצוגה של אוצרות המוזיאון 

 הכתר הפולני )התכשיטים משוחזרים(.

 

 המוזיאון הפתוח

י אותנטי. בתי הכפר הקטנים עשויים עץ ובנויים בסגנון הכפרי הסלובקי. זור נהדר של כפר סלובקלמרגלות הטירה ישנו שח

לתוך עולמם של הכפריים. במקום ישנו מגרש משחקים  תחווייתימבני הכפר ישנן תצוגות שונות המאפשרות הצצה  בתוך

ות החווה הנמצאות במקום. המוזיאון לילדים עם בובות ומתקני עץ בעבודת יד. בנוסף, ישנה אפשרות להאכיל את חי

 לפיקניק ביום קיץ שמשי ויפה. הפתוח הוא ללא ספק מקום חוויתי ולימודי לילדים וגם מקום נהדר

 

 מידע חיוני לביקור:

שימו לב: הביקור בטירה הוא כחלק מסיור. ישנם סיורים באנגלית, רוסית, ספרדית ועוד, אך יש להזמין מקום לפחות 

  יומיים מראש. 

 

http://www.hradlubovna.sk/en/home-en/
http://www.hradlubovna.sk/en/home-en/
http://www.hradlubovna.sk/en/home-en/
https://www.facebook.com/hradLubovna/
https://www.facebook.com/hradLubovna/
https://www.facebook.com/hradLubovna/
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 זמני פתיחה:

. בתקופה זו 14:00רונה בשעה . הכניסה האח15:00עד  10:00 –מרץ: ימי שלישי עד ראשון )ימי שני סגור(  –נובמבר  •

 הכניסה למוזיאון הפתוח לקבוצות מאורגנות בלבד. הטירה סגורה בחגים הסלובקיים.

. הטירה והמוזיאון יהיו פתוחים גם 16:00. הכניסה האחרונה בשעה 17:00עד  10:00 –אפריל: ימי שני עד ראשון  •

 בחגים הסלובקיים.

. הטירה והמוזיאון יהיו 18:00. הכניסה האחרונה בשעה 19:00עד  9:00 –ספטמבר: ימי שני עד ראשון  –מאי  •

 .17:00פתוחים גם בחגים הסלובקיים. שימו לב: בשבועיים האחרונים של ספטמבר הכניסה אפשרית רק עד השעה 

סגורה . הטירה 16:00. הכניסה האחרונה בשעה 17:00עד  9:00  –ראשון )ימי שני סגור( י שלישי עד אוקטובר: ימ •

 בחגים הסלובקיים.

 

 עלות הכניסה:

 אירו. 6אירו. כרטיס משולב  2 –אירו, מוזיאון הפתוח  5 –מבוגר: טירה  •

 ו.איר 3אירו. כרטיס משולב  1 –אירו, מוזיאון הפתוח  2.5 –(: טירה 6-19ילד ) •

 אירו. 3אירו. כרטיס משולב  1 –אירו, מוזיאון הפתוח  2.5 –סטודנט: טירה  •

 אירו. 4.5אירו. כרטיס משולב  1.5  –אירו, מוזיאון הפתוח  3.5 –(: טירה 60ל גיל פנסיונר )מע •

יס אירו. כרט 4.5 –אירו, מוזיאון הפתוח  10 –(: טירה 15ילדים מתחת לגיל  4כרטיס משפחתי )שני הורים ועד  •

 אירו. 12.5משולב 

 Spiaci Mnich –הנזיר הישן 

 ין העיר פרשוב לטירת סטארה לובובניה.נמצא ב –איזור טבע נהדר במזרח סלובקיה 

המקום קיבל את שמו בשל המסלעה הייחודית שבו היוצרת צורת אדם שוכב. לאורך השנים שימש כמקום תפילה עבור 

 ה.זור זשבטי הסלאבים הקדמונים שהתגוררו בא

נות בקלות. משם תוכלו להניתן לחנות למרגלות המסלעה המרשימה )שם יש מעיין קטן עם מים מרעננים( ולעלות לראשה 

 .המנוף נפלא ולעשות פיקניק מהנ

  סיור רגלי –( Prešovהעיר פרשוב )

עלת היסטוריה העיר השלישית בגודלה בסלובקיה. נמצאת בחלקה המזרחי של סלובקיה, בין קושיצה וברדיוב. עיר ב

סלובקי. אסור לפספס את הבירה המקומית מתוצרת מעניינת ושילוב מיוחד בין תושבים ממוצא אוקראיני, פולני וכמובן 

 (!Šarišשאריש ) –המבשלה הגדולה בסלובקיה 

העיר השלישית בגודלה בסלובקיה. נמצאת בחלקה המזרחי של המדינה, בין קושיצה וברדיוב. עיר בעלת היסטוריה 

זור פרשוב מעידים כי ההתיישבות בא עניינת ושילוב מיוחד בין תושבים ממוצא אוקראיני, פולני וכמובן סלובקי. ממצאיםמ

 לספירה. 8-זור החלה רק במאה ההראשונה באיזור זה הייתה כבר בתקופת האבן הקדומה. ההתיישבות הרציפה בא

 

חופשיה, דבר שתרם רבות להתפתחותה. לאחר הפלישה קיבלה העיר זכויות מהמלך והפכה לעיר  14-בסוף המאה ה

נגריה הפכה פרשוב לעיר גבול ובשל כך החליפה ידיים מספר פעמים בין בית המלוכה מנית ונפילתה של ממלכת הוהעות'

האוסטרי לבין נסיכויות הונגריה וטרנסילבניה.  אם כל זאת המשיכה העיר להתפתח בעיקר בזכות דרכי המסחר שלה עם 

 יבותיה., היותה חוליה מקשרת בין חבל היין טוקאי לפולין וכן בשל מכרות המלח שפעלו בסבפולין

חברים.  4300-לפני מלחמת העולם השנייה, היהודים בפרשוב היוו כשישית מכמות תושבי העיר. הקהילה היהודית מנתה כ

הייתה מכת מוות על הקהילה. לא פחות  בתי כנסת פעלו בעיר. המלחמה 5-החיים היהודיים בעיר היו פעילים ולא פחות מ

זור כולו שרדו את יהודים מהא 700-נות ההשמדה בפולין ונרצחו. רק כיהודים מהעיר וסביבותיה נשלחו למח 6400-מ
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יהודים החיים בעיר. שלושה מתוך חמשת בתי הכנסת עוד עומדים ובית הכנסת  60-השואה וכיום ישנם פחות מ

 האורתודוקסי משמש כמוזיאון ואתר הנצחה לשואה.

 

 בית הכנסת האורתודוקסי והמוזיאון

. מבנה בית 1897-1898, בין השנים 19-המאה ה בית כנסת זה נבנה בסוף

הכנסת גדול ומרשים וחלקו הפנימי נשמר בצורה יפה, כך שניתן לראות 

 בפנים את כול העיטורים והעיצוב המרשים מהמבנה המקורי.

ניתן לעשות סיור מודרך בעיר פרשוב וללמוד על ההיסטוריה של העיר וחיי 

 היהודים שבה. למידע נוסף.

 

ת הערים הגדולות בסלובקיה. עיר בעלת היסטוריה מעניינת בקרו באח

 ואתרים יהודיים חשובים. 

 משך הסיור: כשעתיים

 הסיור זמין לאורך כול השנה, יש לתאם מראש.

 מקום המפגש: מרכז העיר פרשוב, ליד הקתדרלה.

 שפת ההדרכה: אנגלית )המדריך הוא סלובקי, תושב העיר(.

 קה, בית הכנסת האורתודוקסיהעתיעיקרי הסיור: מרכז העיר 

 עלות:  

 משתתפים(. 3אירו למשתתף )מותנה במספר המשתתפים. מינימום  13סיור קבוצתי:   •

 אירו למשתתף 10 –משתתפים  5מעל  •

 אירו לזוג/יחיד 40סיור פרטי:  •

 (Tatranska Kotlinaהכפר טטרנסקה קוטלינה )

, ביקור באתרי סקי בחודשי החורף או Belianskáת הנטיפים במערנקודת יציאה נהדרת למסלולי הליכה מהנים, ביקור 

 מנוחה באתרי הספא השונים.

. זהו הכפר המזרחי ביותר שנמצא באזור ההרים. הכפר Belianske Tatras -טטרנסקה קוטלינה נמצא למרגלות רכס ה

)היכן שיש  Tatranská Lomnicaי קילומטרים מאתר הסק 7 –נמצא בסמוך לכביש שמחבר בין פופרד למעבר הגבול הפולני 

 קילומטרים מפופרד. 25 -את הרכבל שמוביל לאחת הפסגות הגבוהות ביותר בהרי הטטרה( ו

 האזור השקט והרגוע משמש גם עבור חופשות ספא מרגיעות ולטיפול במחלות שרירים וזרימת דם.

 

 מה אפשר לעשות בטטרנסקה קוטלינה?

. בחודשי החורף Belianskáלבילוי בכול השנה כדוגמת מערת הנטיפים הנהדרת  בטטרנסקה קוטלינה ישנן מגוון אפשרויות

 . בקיץ נפתחים מסלילי ההליכה באזור.Ždiar , Tatranská Lomnica –ניתן להגיע בקלות לאתרי סקי סמוכים 

 

 Belianskáמערת הנטיפים 

מיוחדים בצורות שונות ומעניינות. במקום  ותר בסלובקיה. במערה ישנם נטיפים רביםמערה זו נחשבת לאחת המתויירות בי

 מתקיימים סיורים מודרכים וגם מופעים מוזיקלים. 

 

זור הרי הטטרה הגבוהים. המערה נמצאת בסמוך מערת הנטיפים בליאנסקה היא המערה היחידה שפתוחה למבקרים בא

זור ונפתחה למבקרים כבר בו באעל ידי מחפשי זהב שהסתוב 18-בר המאה הלכפר טטרנסקה קוטלינה. המערה נתגלתה כ
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מטרים וכמחצית מאורכה פתוח למבקרים. המערה מאופיינת בצורות סלעיות יוצאות  3,641. אורך המערה הוא 1884בשנת 

 דופן ממילויי קלציט וניתן לראות בה מיני נטיפים וזקיפים מיוחדים. 

 

מטרים מתחת  125-מטרים בתוך המערה וכ 1370של ק מסיור מודרך. הסיור עובר דרך מסלול הכניסה למערה אפשרית כחל

מעלות. בסיור ניתן לראות את סוגי הנטיפים השונים ולהאזין לצלילי  5לפני הקרקע. הטמפרטורה הממוצעת במערה היא 

רכות הופעות מוזיקליות גם כיום טפטוף המים ברחבי המערה. אחד מחדרי המערה נקרא "ההיכל המוזיקלי" משום שבו נע

 קוסטיקה המצויינת שלו.בשל הא

 

 דקות 70משך הסיור: 

 10 –אירו, אפשרות לצילום  7 –אירו, סטודנטים ופנסיונרים  4 –( ובעלי מוגבלות 6-15אירו, ילד ) 8 –עלות כניסה: מבוגר 

 אירו.

 דצמבר המערה סגורה למבקרים.זמני פתיחה: בכול יום למעט ימי שני. מאמצע נובמבר ועד סוף 

 זמני הסיורים:

 14:00, 12:30, 11:00,  9:30מאי:  –ינואר 

 16:00, 15:00, 14:00, 13:00, 12:00, 11:00, 10:00, 9:00אוגוסט:  –יוני 

 14:00, 12:30, 11:00,  9:30אוקטובר:  –ספטמבר 

 

ן . למגיעים ברכב, יש לרדת בחניוTatranska Kotlinaניתן להגיע למערה בתחבורה ציבורית. אוטובוס שעוצר בתחנת 

 הסמוך ולצעוד במעלה השביל אל עבר הכניסה למערה.

 

 cave-belianska-http://www.ssj.sk/en/jaskyna/2האתר הרשמי: 

 

 נים:המעיינות ועמק המים הלב 7עמק  מסלול הליכה מומלץ

זור מדהימים בין עמקים, נהרות ופסגות. מסלול זה נחשב לאחד היפים ביותר באבתקופת הקיץ ישנם המון מסלולי הליכה 

. המסלול ברמת קושי בינונית Belianskeוהוא עובר בגבול שבין הרי הטטרה הגבוהים לבין הרי הטטרה הנקראים 

 וצהוב.א שילוב של השבילים המסומנים בירוק, אדום שעות. מסלול ההליכה הו 5-6וההליכה בו אורכת בערך 

 

מטרים מעל פני הים. תחילת המסלול היא בשביל   760שנמצא בגובה של  Tatranská Kotlinaנקודת ההתחלה היא בכפר 

. לאחר הליכה של כשעתיים בעמק שבעת Čardaהירוק שמתחיל ליד תחנת האוטובוס, בסמוך לבית העשוי מעץ וקרוי 

 -מטרים. חצי שעה נוספת של הליכה תביא אתכם ל 1250ה של בגוב Plesnivec chaletהמעיינות תגיעו למקום הנקרא 

Skalné vráta ורכס הרי ה- Bujačí  ומשם תצאו במעבר קטן אל מחוץ לעמק שבעת המעיינות. לאחר שעה וחצי של הליכה

בכיוון ( ושם עליכם להמשיך בשביל האדום. אחרי חצי שעה של הליכה Veľké Biele plesoלבן הגדול )נוספת תגיעו לאגם ה

מטרים מעל פני הים. שעה וחצי נוספות ותגיעו  1550שנמצא בגובה של  Zelené plesoזה יש להמשיך בשביל הצהוב לכיוון 

. מנקודה זו תוכלו לקחת אוטובוס בחזרה לנקודת Salviovýולמעיין  Biela vod , לערוץ המים הלבניםZelené pleso -ל

 ההתחלה בטטרנסקה קוטלינה.

 טריקלנדיה

en/#home-http://www.tricklandia.sk/en/home  

! עולם התעתועים בטריקלנדיה חשבתם תמיד שהכי טוב להאמין למה שרואים? טריקלנדיה תגרום לכם לפקפק בכך

 ם סמארטפון או מצלמה.משעשע וחוויתי. מתאים להורים וילדים כאחד. זכרו להביא אתכ

http://www.ssj.sk/en/jaskyna/2-belianska-cave
http://www.tricklandia.sk/en/home-en/%23home
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נמצאת גלריית אומנות ייחודית ונפלאה. הגלריה  Stary Smokovecבלב הרי הטטרה הגבוהים, בכפר קטן ויפה בשם 

צירות אומנות שכמותן עוד לא ראיתם. יצירות האומנות י 15-מטרים רבועים ומציגה כ 500נפרסת על שטח די גדול של 

. הציורים מאתגרים את כול החושים ויגרמו לכם לפקפק בכול מה תהוויזואליוות בעולם האשליות דקשבגלריה מתמ

שאתם רואים. לעיתים תהיו בטוחים שראיתם משהו ורק לאחר מחשבה נוספת תתפלאו לגלות שהוא בכלל לא קיים. זהו 

 מהנה בין אומני התעתועים לבין המבקרים!מאין משחק 

כאחד. תוכלו לצלם תמונות מפתיעות ומיוחדות ולהתרשם מהיכולות הביקור בטריקלנדיה מהנה ומתאים להורים וילדים 

 דקות, אך שווה כל רגע. 45 –האומנותיות המרשימות של אמני הגלריה. הביקור בגלריה אמנם לא ארוך במיוחד 

 ת.נות מיצירות האומנות ולצלם תמונות מצחיקות ומיוחדות למזכרבסמארטפון או במצלמה כדי להחשוב לזכור להצטייד 

 

 /http://www.tricklandia.sk/sk/rezervacia :הכניסה לגלריה בהזמנה מראש בלבד

 . ניתן להיכנס בכול חצי שעה.18:00עד  9:00 -ראשון מ –שני שעות פתיחה: 

 

חבילה , חינם – 4ילדים מתחת לגיל , 6 –ונרים ובעלי מוגבלות (, פנסי4-15ילד ), 8 –סטודנט , 9 –מבוגר עלות )אירו(: 

 .אירו 20 –ילדים  2מבוגר +  1, אירו  22 –מבוגרים + ילד  2, אירו 25 –ילדים  2מבוגרים +  2משפחתית:  

 מגיעים עם יותר ילדים אנא צרו קשר עם המקום כדי לבדוק את המחיר.במידה ואתם 

 טירת קז'מרוק

 bratisloverגובות/ב הרי הטטרה הגבוהים, מרכז סלובקיה /על ידי ת 2018/0, 5מאי 

לא רחוק מהפסגות הנפלאות של הרי הטטרה הגבוהים ניצבת טירה מרשימה בעיירה קטנה הנקראת קז'מרוק 

(Kežmarok טירה זו היא היחידה במחוז ספיש שנמצאת במצב משומר לחלוטין ובה מגוון תערוכות ואירועים. האגדה .)

ת שהטירה רדופה שדים ורוחות וכי בלילות ניתן לשמוע את הגברת השחורה צועדת במסדרונות הטירה. קחו בחשבון מספר

 שהביקור בטירה הוא לאמיצים בלבד!

 

 סיפורה של הטירה

על שרידי יישוב קדום. הבעלים הראשונים של הטירה היו בני משפחת  15-ת קז'מרוק הוקמה במחצית המאה הטיר

Zápoľský ו אותה בסגנון הגותי והוספיו סביבה קירות עבים וצריחים בכדי לבטיח את חוזקה. הבעלות על הטירה שבנ

ששיפצה אותה והוסיפה  Thökölyבעלות משפחת הייתה הטירה ב 16-עברה בין משפחות אצילים שונות עד שבסוף המאה ה

ת'וקולי שהייתה אמידה ומפורסמת,   מבנים בסגנון הרנסנס והבארוק בעקבות שריפה גדולה שפרצה במתחם. משפחת

עברה הטירה לבעלות  18-הזמינה אמנים ובעלי מלאכה איטלקיים כדי לעטר ולבנות חלקים בטירה. תחילת המאה ה

מפעל טקסטיל עד ששריפה נוספת כשימשה הטירה  19-שיבותה פחתה בהדרגה. עד סוף המאה ההעירייה של קז'מרוק וח

שיפוץ נפתח בטירה מוזיאון אזורי שפעל עד לתחילת מלחמת העולם השנייה. בזמן  פרצה בה ופגעה בה קשות. לאחר

רבות, והתערוכות המלחמה שמשה הטירה כמקום מושבו של הגסטפו. לאחר תום המלחמה חזר המקום לפעול כאתר ת

 הקיץ. בטירה הורחבו. כיום ישנן במקום מספר תערוכות קבועות וכן מגוון אירועים והופעות תיאטרון בימות

 

האגדה מספרת כי הנסיכה ביאטה שחיה בטירה החליטה ברוב אומץ לצאת לטיול עצמאי )עם כמה משרתים( אל עבר 

טיול הראשון מסוגו לאזור ההרים שארך שלושה ימים. לאחר ההרים הנפלאים הידועים כיום כהרי הטטרה. היה זה ה

וכעונש הוא כלא אותה במשך שש שנים בתנאים מחפירים  שחזרה הנסיכה לטירה גילתה כי בעלה רתח מזעם על היעלמותה

באחד הצריחים של הטירה. הנחמה היחידה של ביאטה הייתה שבצריח היה חלון קטן שהשקיף אל אותם ההרים 

ותה אהבה כל כך. יש הטוענים כי הנסיכה סיימה את חייה בצורה נוראית לאחר שטמנו אותה בתוך אחד המושלגים א

 ו סביבה קיר לבנים כדי שלא תוכל להימלט.מקירות הטירה ובנ

 

http://www.tricklandia.sk/sk/rezervacia/
http://www.tricklandia.sk/sk/rezervacia/
http://www.tricklandia.sk/sk/rezervacia/
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שהייתה שומרת המפתח של הטירה. הגברת הזו ידועה גם כגברת השחורה  תהתימהוניאגדה נוספת מספרת על הגברת 

ושה תמיד בגלימה שחורה. בזמן שהבעלים של הטירה יצא להילחם כנגד השליט האזורי הייתה הגברת משום שהייתה לב

חלקי הטירה. היא הקפידה לשמור על כול החלונות והדלתות נעולות ואיש לא ידע מה מתרחש  אמונה על המפתח לכול

. בכול יום הייתה אתובטירה ולהימלט בתוך הטירה. לפי האגדה, לגברת השחורה הייתה תוכנית לגנוב את האוצר החבוי 

וי מאחורי אחת התמונות בטירה. מחפשת בכול פינה בטירה עד שמצאה את מבוקשה. מטמון של תכשיטים וכסף שהיה חב

ורי גילה שכול הונו נגזל ממנו והטיל על הגברת השחורה קללה זמשחזר האציל לטירה לאחר שנחל מפלה מול השליט הא

חייה בנחת. כיום יש הטוענים, כי בלילות ניתן לשמוע את רוחה של הגברת צועדת חסרת מנוח בין שמנעה ממנה לסיים את 

 מסדרונות הטירה.

 

 וזיאון בטירההמ

התערוכות שבטירה מציגות ממצאים מתקופות ההתיישבות השונות בקז'מרוק והסביבה החל מעידן האבן ועד ימי 

ני משפחת טוקולי וכולל מיני מיצגים נדירים כמו חפצים גותים, גלגל הביניים. חלק מהתצוגה מוקדש עבור חפציהם של ב

מהרדיולוגים המשפיעים ביותר בעולם  אחדו של ד"ר אלכסנדר ויטק שהיה עץ עתיק ועוד. חלק מהתצוגה עוסק בחייו ופועל

 . במקום ישנה את מכונת הרנטגן מהעתיקות ביותר בעולם.20-בתחילת המאה ה

 

 זמני פתיחה

 (16:30-)הכניסה האחרונה ב 18:00עד  9:00ספטמבר: ימי שני עד ראשון משעה  –מאי 

צוות הטירה לא  13:00-ל 12:00. בין 15:00)הכניסה האחרונה ב 16:00עד  9:00אפריל: ימי שני עד שישי משעה  –אוקטובר 

 יהיה זמין בשל הפסקת צהרים(. בימי שבת, ראשון ובחגים לאומיים הטירה סגורה למבקרים.

 

אנשים. יש  5. מספר המשתתפים המינימלי לסיור הוא 12:00דקות ויוצא בכול שעה למעט  80-הסיור בטירה נמשך כ

 מקום שלושה ימים מראש עבור הסיור באנגלית. להזמין

 יערך אירוע פתיחה לעונת הקיץ ובוא יהיה ניתן להסתובב בטירה ללא מדריך ובמחיר מופחת. 6.5-ב

 

 עלויות הכניסה:

 אירו 5 –ר מבוג •

 אירו 3 –פנסיונרים  •

 אירו 2.5 –ומעלה(  15תלמידים )מגיל  •

 אירו 2 –ילדים  •

 

 http://www.kezmarok.com/?Domov ית(:האתר הרשמי של הטירה )סלובק

או לשלוח הודעה ישירות בעמוד  lektori@kezmarok.comפרטי קשר להזמנת סיור: ניתן לשלוח אימייל לכתובת 

 /ttps://www.facebook.com/MuzeumVKezmarkuh: הפייסבוק של הטירה

 

 ok, SlovakiaHradné námestie 42, 060 01 Kežmar :כתובת

 טירת ספיש

שנה במזרח סלובקיה. השטח של הטירה נחשב לגדול  900-(, היא טירה בת למעלה מSpišský hradטירת ספיש )בסלובקית 

 ביותר בסלובקיה ואחד הגדולים באירופה כולה.

 

http://www.kezmarok.com/?Domov
https://www.facebook.com/MuzeumVKezmarku/
https://www.facebook.com/MuzeumVKezmarku/
https://www.facebook.com/MuzeumVKezmarku/
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היסטורי עולמי של אונסק"ו ה נמצאת במזרח סלובקיה, בדרך שבין קושיצה להרי הטטרה הגבוהים ופופרד. זהו אתר הטיר

. הנופים הנשקפים מהטירה וההיסטוריה המעניינת שלה, הם בהחלט סיבה טובה לקפוץ לביקור של כמה 1993-החל מ

 שעות.

 

 סיפורה של הטירה

ה במקום בו עמדה טירה קדומה יותר. הטירה היוותה מקום חשוב בתקופת לספיר 12-טירת ספיש נבנתה כבר במאה ה

שנה והייתה מקום מגוריהם של מלכים ומשפחות אצולה. לאורך השנים  1000-נגרית ששלטה בסלובקיה כהאימפריה ההו

בסגנונות שונים. הורחבה הטירה והפכה למרכז פוליטי, כלכלי ותרבותי של האזור כולו. חלקי הטירה נבנו בתקופות שונות ו

את חלקי הטירה הפנימיים. בתחילה נבנו המבנים  המשפחות השונות שקיבלו את הטירה לבעלותם הוסיפו ביצורים ושינו

פרצה בטירה שריפה גדולה שהחריבה את מרביתה והותירה אותה  1780-בסגנון הרומנסק ולאחר מכן בסגנון הגותי. ב

נייה הושקעו כספים רבים כדי לחדש ולשחזר את הטירה. כיום היא משמשת נטושה ומוזנחת. רק לאחר מלחמת העולם הש

 לוגי ומוזיאון.כאתר ארכיאו

שטח הטירה המרשים מושך אליו תיירים רבים ולא רק! במקום נערכו צילומים למספר סרטים כמו "הלגיון האחרון" 

 (.1996( או "לב הדרקון" )2007)

 

טירה ישנה היכונו למסע אחורה בזמן! בתוך מתחם ה

תצוגה ארכיאולוגית עם מיצגים מתקופת האבן ועד 

רים ששוחזרו מאפשרים הצצה לימי הביניים. מספר חד

אל חיי האצילים בטירה. ניתן לבקר במספר חדרים 

חדר השינה, נשקיה, חדר התפילה ומרתף  –וביניהם 

העינויים. מלבד זאת, כדאי לעלות מעלה אל ראש 

פלא של האזור כולו. ניתן המגדל ולהשקיף על הנוף הנ

להסתובב בטירה באופן עצמאי ולהשתמש במדריך שמע 

במקום. לחילופין, ישנה אפשרות להצטרף לסיור הניתן 

 מודרך באנגלית.

 

 זמני הפתיחה:

 סגור –מנובמבר ועד מרץ  •

 בחודשי הקיץ הטירה פתוחה בכול יום בשבוע. שעות הפתיחה הן: •

o 16:00בבוקר עד  9:00-אפריל, אוקטובר מ  

o  18:00בבוקר עד  9:00-מ –ממאי עד ספטמבר 

 

 עלות הכניסה:

 אירו 8מבוגר:  •

 אירו 4(: 6-18ילד ) •

 אירו 6(, פנסיונר: 19-26) סטודנט •

 אירו 19ילדים(:  2מבוגרים +  2כרטיס משפחתי ) •

 

 /castle-w.spisskyhrad.com/english/spishttps://wwהאתר הרשמי: 

https://www.spisskyhrad.com/english/spis-castle/
https://www.spisskyhrad.com/english/spis-castle/
https://www.spisskyhrad.com/english/spis-castle/
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 סוחה בלה

 ביותר בגן העדן הסלובקיהמסלול הידוע 

(. זהו הקניון הגדול והיפה Suchá Beláהמסלול הפופולרי ביותר בגן העדן הסלובקי הוא ללא ספק קניון "סוחה בלה" )

בין הסלעים הגדולים של הקניון. חשוב:  ביותר בפארק. מסלול ההליכה מאתגר ומהנה וכולל טיפוס על סולמות וגשרים

 ואטומות למים וכן לבשו בגדים נושמים וחסינים למים!זכרו לנעול נעליים גבוהות 

 

 קילומטרים 9.4אורך המסלול: 

 משך ההליכה: כשעתיים להגיע לראש הקניון + שעתיים לחזור בחזרה.

 

הדרך הירוק. לאורך המסלול תצעדו בסמוך לנחל סוחה  . יש ללכת בעקבות סימוןHrabušice-Podlesok -המסלול מתחיל ב

ג מעל עצים שנפלו או סלעים בולטים הפזורים לאורך הדרך. כמובן שבחלקים מסויימים של המסלול בלה ותדרשו לדל

תדרשו לחצות מקומות רטובים )במיוחד בימים גשומים שבהם גובה המים עולה(. הדרך אינה מסובכת, אך חלקים 

 יים להיות מאתגרים ואף מעט מסוכנים.מסויימים עשו

היפים ביותר של גן העדן הסלובקי ובהם תוכלו לראות מפלי מים, מסלעות והמון ירוק מסלול סוחה בלה עובר בחלקים 

נהדר. הטיפוס במעלה הקניון משלב גשרים וסולמות )חלקם גבוהים מאוד(. לאחר שתגיעו לחלקו העליון של הקניון יהיה 

. תוכלו להמשיך לכיוון בדרך אחרת כדי לחזור לנקודת ההתחלה. אין אפשרות לחזור באותה הדרךעליכם להמשיך 

Kláštorisko  ולחזור לנקודת ההתחלה דרךPrielom Hornádu. 

: בשל הפופולריות של המסלול הוא עשוי להיות עמוס במטיילים בחודשי הקיץ. מומלץ להגיע מוקדם בבוקר שימו לב

 לפני שהמוני המטיילים מגיעים.ולהתחיל את המסלול 

 

 מערת הקרח דובשינסקה

( נחשבת למערת הקרח הגדולה ביותר בסלובקיה ולאחד החשובות והמיוחדות Dobšinskáבשינסקה )מערת הקרח דו

באירופה כולה! זהו אתר מורשת עולמי של אונסק"ו. חדרי המערה מכוסים בקרח והטמפרטורה בה לעולם אינה עולה מעל 

 ת. אפס מעלו

גן העדן הסלובקי" והיא אחת מבין מערכת " –המערה ממוקמת בחלקו הדרומי של רכס ההרים של הפארק הלאומי 

. אורך המערה מגיע עד 1871-ונפתחה למבקרים כשנה לאחר מכן ב 1870-. המערה התגלתה כבר בStratenáהמערות 

ממערות הקרח הגדולות ביותר באירופה. לטענת מטרים. דבר זה הופך אותה לאחת  112-כקילומטר וחצי ועומקה הוא כ

פתח המערה נמצא בנקודה  –שנים. מבנה המערה מזכיר מעט שק  250,000 –כבר למעלה מ החוקרים, המערה קיימת 

הגבוהה ביותר והאוויר הקר אינו יכול לצאת ולכן הטמפרטורה בה אינה עולה אף פעם מעל האפס )הטמפרטורה הממוצעת 

ם רבועים ושכבות הקרח הן מטרי 125,000-מעלות(. בשל כך, כמות הקרח בתוך המערה נאמדת בכ 4ס למינו 0נעה בין 

, הצטרפה 2000מטרים! בשל כמות הקרח הרבה נחשבת מערה זו לאחת מהחשובות בעולם ובשנת  25-בעובי של לא פחות מ

יה מותר להסתובב עם מחלקיים ה 1946המערה לרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסק"ו. מעניין לדעת כי עד 

 טאים היו אפילו מתאמנים בהחלקה בתוך המערה.  ולהחליק בהנאה בתוך המערה. מספר ספור

 

 מטרים מעל פני הים. 1000-בגובה של כ Dučaכניסה למערה נמצאת בחלקו הצפוני של גבעת 

ן חדרי המערה והמסדרונות השונים. הביקור במערה אפשרי רק כחלק מסיור מודרך. הסיור עובר בשבילים המסומנים בי

ה בשכבות קרח, אך ככול שמוסיפים לרדת מטה ניתן לראות חדרים מרהיבים המצופים חלקה העליון של המערה אינו מצופ

 שכבות קרח מרשימות פרי יצירתו של הטבע.

 

ערה. מומלץ מאוד להגיע שימו לב: בשל הפרשי הגבהים והטמפרטורות במערה מומלץ לתת לגוף לנוח מעט לפני הכניסה למ

 ות נגד החלקה.בלבוש חם ובנעלי הליכה סגורות ובעלות סולי
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 מטרים 515אורך המסלול: , דקות 30משך הסיור:  סיורים מודרכים יוצאים באופן תדיר מאמצע מאי ועד ספטמבר:

 

 10 –אירו, אפשרות לצלם  7 –נרים אירו , סטודנטים ופנסיו 4 –( ובעלי נכות 6-15אירו , ילדים ) 8 –עלות הכניסה: מבוגר 

 אירו.

 ר בכול יום למעט ימי שני.ספטמב –זמני פעילות: מאי 

 זמני הסיורים:

 14:00, 12:30, 11:00, 9:30מאי:  •

 16:00, 15:00, 14:00, 13:00, 12:00, 11:00, 10:00, 9:00אוגוסט:  –יוני  •

 14:00, 12:30, 11:00, 9:30ספטמבר:  •

 

 לשלם באשראי, הצטיידו בכסף מזומן.: אין אפשרות שימו לב

 

 כיצד להגיע למערת הקרח?

. מהחניון יש לצעוד במעלה הגבעה אל עבר הכניסה למערה. זמן Dobšinská ľadová jaskyňaניתן להגיע למערה מהכפר 

 דקות. 25-ההליכה הדרוש הוא כ

 

 ניתן להגיע גם בתחבורה ציבורית. התחנות הקרובות ביותר הן:

 Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňaאוטובוס: 

 Dobšinská ľadová jaskyňaרכבת: 

 http://www.slovakrail.sk/en.htmlלתכנון מסלול הנסיעה בתחבורה הציבורית: 

 dobslj@ssj.skאימייל לבקשות מיוחדות: 

 http://www.ssj.sk/en/jaskyna/6-dobsinska-ice-caveאתר רשמי: 

 Dobšinská Ľadová Jaskyňa 71 049כתובת: 

 הר ריסי

פסגות הר ריסי יתאימו בדיוק בשבילכם. פסגות אילו הן הגבוהות ביותר  –אך מספק  אם אתם מחפשים מסלול מאתגר,

בהרי הטטרה שאפשר להגיע אליהן בשביל מסומן ללא מדריך צמוד. ביום בהיר ניתן לראות מראש ההר נופים עוצרי נשימה 

 וס מאתגר שבסופו תרגישו על גג העולם.של האזור כולו. התכוננו לטיפ

 

חלק מהרכס ההררי של הרי הטטרה הגבוהים ממש על גבול סלובקיה ופולין. ריסי מחולק למעשה לשלוש הר ריסי הוא 

פסגות, שתי פסגות נמצאות בצד הסלובקי ואחת בצד הפולני. הפסגה האמצעית היא הגבוהה ביותר ומתנשאת לגובה של 

מערבית )זוהי הפסגה -ים בפסגה הצפוןמטר 2499 –הים. שתי הפסגות האחרות נמוכות רק במעט  מטרים מעל פני 2503

 מזרחית.-בפסגה הדרום 2473 -הגבוהה ביותר בפולין( ו

. בזמן השלטון הקומוניסטי בסלובקיה, טענו כי לנין טיפס אף הוא 1840-הטיפוס הראשון במעלה ההר שתועד, נעשה ב

 .1910 במעלה ההר בסביבות השנה

שניתן להגיע אליהן באופן עצמאי ברגל, בלי מדריך ובלי ציוד טיפוס פסגות הר ריסי הן הגבוהות ביותר בהרי הטטרה 

. המסלול בצג Morskie Okoאו מהצד הפולני מאגם  Štrbské pleso -מקצועי. ניתן לעלות אליהן מהצד הסלובקי מ

י המסלול יפוס המעלה ההר אפשרי בחודשי הקיץ. מנובמבר ועד יונהסלובקי מתון יותר השוואה למסלול בצד הפולני. הט

 בצד הסלובקי סגור למטיילים.
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 מסלול ההליכה במעלה הר ריסי

מסלול זה מושך אליו מטפסים רבים בחודשי הקיץ. זהו מסלול מאתגר ותלול, אך לאורך הדרך וכמובן מהפסגה, ישנם 

 בפירוט המסלול, הינה עיקרי הדברים: נופים מדהימים ואוויר הרים צלול. לפני נתחיל

 Strbske Plesoנקודת יציאה:  •

 קילומטרים 20-אורך המסלול: כ •

 שעות בהתאם לכושר הגופני. 9או  8-שעות עם הפסקות. אפשר לעשות את המסלול גם ב 11משך זמן ההליכה:  •

 קשה –דרגת הקושי של המסלול: בינוני  •

 מסלולי ההליכה: אדום וכחול •

 וחק(אירו )אפשרות לחנייה חינם בחניון מר 6עלות חניה:  •

 עלות כניסה לפארק הלאומי: חינם •

 ספטמבר )המסלול סגור בחורף עד אמצע יוני( –תקופה מומלצת לטיפוס: אוגוסט  •

 

המסלול לפסגת ההר מתחיל בסמוך לעיירה שטראבסקה פלסו. זהו המקום המיושב הגבוהה ביותר בסלובקיה שנמצא 

כבת החשמלית של הטטרה מהערים הסמוכות כדוגמת מעל פני הים. המקום נגיש ברכב או בר מטרים 1335בגובה של 

אירו ליום. ניתן גם  6-פופרד או ליפטובסקי מיקולש. ניתן להשאיר את הרכב בחניון הסמוך ליציאה למסלול בעלות של כ

 חלה של המסלול.כקילומטר מנקודת ההת –להשאיר את הרכב בחניון חינמי הנמצא בסמוך לנהר פופרד 

 

 4המדהים ביופיו. העלייה מתונה לאורך  Popradske Lakeול מסומן באדום ומוביל אל עבר חלקו הראשון של המסל

 קילומטרים. ממש לפני האגם ישנה התפצלות ויש ללכת בעקבות סימוני הדרך הכחולים.

הרעיון הוא שמטפסים במעלה ההר ייקחו מעניין לדעת:  בתחילת השביל הכחול ישנו מקום קטן ובו אוכל ותרמילים. 

איתם קופסאות אוכל מוכן אל עבר בקתת ריסי המבודדת שנמצאת בסמוך לפסגת ההר. למעשה, זוהי הדרך היחידה שבה 

קילו.  5-10אפשר להגיע אל הבקתה ועל כן הם נעזרים במבקרים כדי להעביר אספקה. ניתן לקחת אוכל במשקל של 

ן שככול שהמסלול מתקרב לפסגה, כך הוא נעשה חם וכן חותמת הוקרה. כדאי לקחת בחשבובתמורה למאמץ מקבלים תה 

 קילו בהחלט מורגשת, אז כדאי להיות מוכנים לכך לפני שמתנדבים. 5-10תלול ומאתגר יותר. תוספת של 

 

סגת ריסי. בדרך לאחר הליכה נוספת של קילומטר וחצי ישנה התפצלות עם שילוט. יש להמשיך במסלול המסומן אל עבר פ

מטרים מעל פני הים( ובה אפשר לאכול משהו חם ולשתות בירה קרה ומרעננת. ככול  2250ת ריסי )לפסגה עוברים ליד בקת

 שמעפילים יותר לפסגה הנוף משתנה והופך יותר סלעי ותלול. ניתן לראות לאורך הדרך מספר אגמים נהדרים בלב ההרים.

 כמוכם מהנופים הנהדרים. קפים במטפסים רבים שבאו ליהנות בדיוקאל תופתעו אם בראש הפסגה תהיו מו

 -בירידה חזרה ניתן לבחור באותה הדרך )כדי להגיע לחניון( או לרדת מהצד הפולני של ההר ואז לקחת אוטובוס בחזרה ל

Strbske Pleso. 

 אקווה סיטי פופרד

הגבוהים. בפארק השנה ונמצא ממש ליד הרי הטטרה פארק מים נפלא עם אזור הספא הגדול ביותר בסלובקיה. פתוח בכול 

 סאונות ועוד! 8פעילויות מים,  350בריכות,  12יש 

מקום נפלא זה נמצא קרוב למרכז העיר פופרד ולהרי הטטרה הגבוהים. המתחם משלב פארק מים חוויתי להורים וילדים 

 עדות להנאתכם.וכן עולם ספא מפנק וגדול במיוחד. מלבד זאת ישנם במקום גם ברים ומס

 

 :פארק המים כולל

 בריכות מחוממות בחוץ ובפנים 9 •

 אטרקציות מים כגון ג'קוזי, פטריות מים, זרמי מסאז' ועוד 350 •
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 בריכות שחיה בחוץ 3 •

בריכות מחוממות מאנרגית השמש וממים חמים טבעיים. בבריכות אלה יש אפשרות  –בריכות הספיר הכחול  •

 בשעות הערב.ישנו מופע לייזרים מרהיב  לתרפיה מיוחדת באמצעות אור וגם

 בריכות מפנקות ויוקרתיות עם בר משקאות בתוך המים. –בריכות היהלום הכחול  •

בריכת מים מלוחים שעוצבה בסגנון אי אקזוטי עם מגלשות מים, סירות טרופות וגם  –אזור הילדים "אי המטמון"  •

 בעלי חיים מפתיעים.

  

 עולם הספא כולל:

 עם ג'קוזי ובריכה פרטית מתחמים פרטיים •

 סאונות שונות )סאונה יבשה, מלח, אינפרה ועוד( 8 •

 מערת קרח •

 בר קוקטיילים מפנק •

 מרכז מסאז'ים וטיפולי ספא )כולל גם מסאז' תאילנדי( •

 תרפיית דגים •

 סולאריום לשיזוף •

 

א לחשוף את הגוף קריותרפיה. הרעיון הו נקראתאטרקציה מעניינת ומיוחדת במקום : פעילויות ספורט מיוחדות

נמוכה באופן קיצוני לזמן קצר ולאחר מכן להתאמן באופן אינטנסיבי. כחלק מהפעילות הזו נכנסים לחדר עם  לטמפרטורה

 מעלות מתחת לאפס! רק עם חולצה קצרה ומכנסי ספורט. אתם מוכנים לדבר שכזה? 120

 

 :מידע חיוני לביקור

 פארק המים והספא פתוח בכול השנה.

 חה:שעות הפתי

 .21:00עד  10:00ראשון:  –, ימי שלישי 21:00עד  11:00פארק המים: יום שני:  •

 .21:00עד  10:00ראשון:  –. ימי שישי 21:00עד  14:00שלישי:  –עולם הספא: ימי שני  •

 .21:00עד  10:00ראשון:  –, ימי שלישי 21:00עד  11:00מרכז הספא והמסאז'ים:  יום שני:  •

 

 עלות הכניסה:

 אירו 19 –אירו , ילד  22 –מבוגר ים )לכול היום(: פארק המ •

 אירו 31 –אירו, ילד  34 –עולם הספא )לכול היום(:  מבוגר  •

 אירו 8 –אירו , ילד  10 –ריפוי בקריותרפיה: מבוגר  •

 /.offers-pricesaquacity.sk/en/http://www  למידע נוסף על המחירים במתחמי הפארק:

 סלובנסקי קראס

דקות נסיעה מקושיצה ומציע מגוון מסלולי הליכה, מסלולי רכיבה על אופנים ומגוון אטרקציות  40-הפארק נמצא כ

הפארק הלאומי סלובנסקי קראס נמצא לאורך רכס ההרים סלובנסקי קראסט בדרום מזרח סלובקיה. הפארק  נוספות.

נחשב האזור לשטח טבע מוגן, אך הפארק הלאומי עצמו  1973רבועים. כבר משנת קילומטרים  346ל משתרע על שטח ש

מערות,  4450-. ומספר מערות שבו נחשבות לאתרי מורשת של אונסק"ו. ברחבי הסלובנסקי קראס ישנן כ2002נפתח בשנת 

http://www.aquacity.sk/en/prices-offers/
http://www.aquacity.sk/en/prices-offers/
http://www.aquacity.sk/en/prices-offers/
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הטובה ביותר  וזו נקודת היציאה  Rožňavaמהן פתוחות בחלקן למבקרים. העיירה הקרובה ביותר נקראת 4אך רק 

 .לטיולים בפארק זה

 

 מערת דומיצה

קילומטרים ומתוכם  5-היא המפורסמת והגדולה ביותר בפארק הלאומי. אורך המערה הוא למעלה מ  Domicaמערת

-  .Styxכקילומטר וחצי פתוח למבקרים. החלל התת קרקעי של המערה עוצב כתוצאה מזרימת מים תת קרקעית של נהר ה

מרשימים ביופים וכוללים סוגי נטיפים שונים. במערה נמצאו שרידים של דוב מערות שחי בה ועד היום משקעי המערה 

סוגים של עטלפים שחיים במערה. ממצאים ארכיאולוגים נוספים במערה מעידים על התיישבות עתיקה של בני  16-ישנם כ

 .אדם עוד מהתקופה הניאוליטית

חד הוא סיור קצר ורגלי בלבד והסיור השני כולל גם שייט באגם תת קרקעי ים. הסיור האבמערה מתקיימים שני סיור

דקות. הטמפרטורה הממוצעת במערה נעה סביב  60-דקות והמסלול הארוך יותר אורך כ 45-מערה. המסלול הקצר אורך כב

 .מעלות. יש לבוא עם ביגוד חם ונעלי הליכה טובות 10-ה

 

 עלות הכניסה:

 אירו. 7אירו, ואפשרות לצילום עולה  5 –אירו, סטודנט ופנסיונר  3 –( 6-15ירו, ילד )א 6 –מבוגר  הסיור הקצר:

 7אירו, ואפשרות לצילום עולה  7 –אירו, סטודנט ופנסיונר  4 –( 6-15אירו, ילד ) 8 –הסיור הארוך )כולל שייט(: מבוגר 

 אירו.

 

 שעות פתיחה:

 .16:00בבוקר ועד  9:00-ל שעה עגולה החל מם יוצאים בכואוגוסט(: הסיורי –בחודשי הקיץ )יוני 

 14:00, 12:30, 11:00, 9:30פעמים ביום:  4בשאר החודשים הסיור מתקיים 

 

. בסמוך למערה ישנו חניון. ניתן להגיע Plesivkaהמערה נמצאת ממש על הגבול עם הונגריה ובסמוך לכפר  מיקום המערה:

 (.Kečovo, Domicaלמערה באוטובוס ) יש לרדת בתחנת 

 

 עמק זדיילסקה

אורכים כחצי יום ועוברים לאורך ערוץ הנהר בין  Zadielskaלאוהבי טבע זהו המקום המושלם. מסלולי ההליכה בעמק 

, בראש הגבעה הסמוכה ישנם Turna nad Bodvouההרים. נקודת ההתחלה של מסלול ההליכה היא ליד הכפר הקטן 

נופים מרהיבים של האזור. המסלול ממשיך לאורך סימוני הדרך הכחולים לעבר קניון שרידים של טירה עתיקה וכמובן 

Zadielskaמטרים. במקום ישנן  300שאת לגובה של נקילומטרים ומוקף במסלעה המת 3-ץ הנחל בקניון נמשך כ. ערו

 לדים.מערות, מפלי מים, וצמחייה עשירה. המסלול אינו קשה במיוחד ויכול להתאים גם למשפחות עם י

 באנסקה ביסטריצה

נפלא. העיר נחשבת לאחת היפות בערי העיר הסלובקית באנסקה ביסטריצה נמצאת בין רכסי הרים ומוקפת בטבע 

 סלובקיה ומציעה מגוון אטרקציות מהנות.

בלב סלובקיה ובסמוך לאתרי טבע מדהימים שוכנת עיר ציורית בעלת היסטוריה עשירה, אטרקציות מעניינות ונופים 

תושבים והיא גם  81,000-דרים, זוהי באנסקה ביסטריצה המפורסמת. העיר, היא השישית בגודלה בסלובקיה ומונה כנה

בירת המחוז באנסקה ביסטריצה. מכול עברי העיר ניתן להגיע לאתרי טבע מדהימים. הידועים שבהם הם הרי הטטרה 

 שמתחילים בצפון העיר. Veľká Fatraהנמוכים והפארק הלאומי 
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על גדות נהר  רטגיאסטערך כמו זהב וכסף ובעיקר בנחושת ונמצא במקום -זור באסנקה ביסטריצה עשיר במתכות יקרותא

המחבר בין שתי דרכי מסחר עתיקות. כריית המתכות היא הסיבה העיקרית להתיישבות באזור זה. ברחבי  Hron –ה 

ת המתכות הסתיימה איבד האזור מגדולתו, אך חזר שוב לערך. לאחר שכריי 1900המחוז היו מספר מכרות שהיו פעילים עד 

 יבית של תושביו לשלטון הנאצי.לכותרות בעקבות ההתנגדות החריפה והאקט

המרכז ההיסטורי של העיר כולל מגוון בניינים יפים ועתיקים בסגנון הרנסנס המעידים על עושרה של העיר בעבר. בעיר ישנן 

 סעדות אותנטיות, מגוון מוזיאונים ומוקדי עניין היסטוריים.   בתי קפה ומ –אפשרויות בילוי שונות 

 

 ה?מה לראות בבאנסקה ביסטריצ

מרכז העיר העתיק כולל מגוון אטרקציות ששווה לראות. המקום המרשים והמהנה ביותר לבקר בו היא הכיכר המרכזית 

. בשנים האחרונות הפך האזור 13-אה ה(. כיכר זו הוקמה כבר במNámestie SNPשל העיר שנקראת "כיכר ההתקוממות" )

ות ובתי קפה. ניתן להשקיף על הכיכר היפה ממגדל השעון של הכיכר למוקד משיכה לתיירים עם מדרחוב ומגוון מסעד

 שישמש בעבר חלק מהשוק העירוני שהיה במקום. הכניסה למגדל עולה שני אירו למבוגר, ילדים נכנסים ללא תשלום.  

 

 פר מבנים שכדאי לבקר בהם:סביב הכיכר ישנם מס

ום בגודלו בצמוד לכיכר המרכזית. כיום הבית בית זה היה שייך בעברו לכורה מוצלח שבנה בית עצ –בית העירייה  •

 משמש במרכז מידע למבקרים או לאירועים מיוחדים של ראש העירייה.

ה של מרכז סלובקיה. זהו שמשמש כיום כמוזיאון להיסטורי Thurzovבית נוסף שנמצא בצמוד לכיכר הוא בית  •

 בית יפה, עתיק ומשופץ בסגנון הרנסנס.

. הבתים הישנים סביב כיכר זו היוו בעבר חלק  Námestie Štefana Moyzesaאת בעיר ישנה כיכר נוספת הנקר •

מהטירה של העיר. כיום לא ניתן לראות את הטירה מאחר והקירות החיצוניים נהרסו. המקום שכדאי לבקר בו 

 –לכיכר  מגדל הפעמון. במגדל ישנה מסעדה יוקרתית.  בנוסף, ישנה כנסייה בסמוך –הוא המגדל המבוצר  בכיכר זו

 לספירה. 13-כנסיית מריה הקדושה שנבנתה כבר במאה ה

ברחבי העיר ישנן מספר אנדרטאות זיכרון להתקוממות ולשחרור העיר מידי הנאצים וכן מוזיאון התקוממות  •

 (.Kapitulská 23)עלות הכניסה היא שני אירו. כתובת:  ולזיכרון השואה והגבורה

  



36 

 הונגריה

 רקע

הנמצאת במרכז אירופה. הונגריה גובלת באוסטריה, בסלובקיה,  מדינה ללא מוצא לים

 באוקראינה, ברומניה, בסרביה, בקרואטיה ובסלובניה.

ם. טחה נכלל באימפריה הרומית, ועם נפילתה הייתה יעד לפלישות של שבטי נוודי

המדיארים השתלטו על הארץ במאה העשירית והקימו את ממלכת הונגריה. הממלכה, 

את הנצרות הקתולית, הגיעה בימי הביניים למעמד של מעצמה אזורית, אך נפלה לידי האימפריה  שקיבלה עליה

 .לאחריהן נכבשה בידי אוסטריה ההבסבורגית, שנה 150 - והייתה תחת שלטונם כ 1526-העות'מאנית ב

חוזה טריאנון, למדינה פי -הונגרית במלחמת העולם הראשונה הפכה הונגריה, על-האוסטרו אחר תבוסת האימפריהל

 עצמאית.

המדינות שלחמו נגד בעלות הברית במהלך מלחמת העולם )במלחמת העולם השנייה ניצבה הונגריה לימין מדינות הציר 

 .ובסופה נכבשה בידי הצבא האדום( האימפריה היפניתהשנייה, ובמרכזן גרמניה הנאצית, איטליה הפאשיסטית ו

 

 הדנובה והטיסה. -מישוריים. שני נהרות גדולים חוצים את הארץ מצפון לדרום פני השטח ברובם 

 

אוגריות ואינה קרובה לשפות של העמים השכנים. האוכלוסייה -השפה הלאומית, הונגרית, היא ממשפחת השפות הפינו

 ית.אחידה יחסית מבחינה אתנ

 

ירופה. היישוב היהודי רצוף בהונגריה מימי האימפריה הדות הונגריה היא מן הגדולות והמפוארות שבקהילות היהודים באי

הקהילה היהודית, וזכתה להתפתחות, הכרה, ומתן זכויות.  שגשגההרומית. תחת שלטון האימפריה האוסטרו הונגרית 

 .יהודים לאושוויץ על ידי הגרמנים 400,000-משלוחם של למעלה מבזמן השואה הושמדה מרבית יהדות הונגריה, אם ב

שעשו אנשי היישוב העברי בארץ ישראל לסייע לאחיהם בהונגריה במשלוח צנחנים, נכשל, אך הביא למיתוס  הרואין ניסיו

 .הגבורה של חנה סנש

 

 בודפשט

-התגוררו בה למעלה מ 2012יה. בשנת היא עיר הבירה והמרכז הכלכלי, התעשייתי, התחבורתי והתרבותי של הונגר

ישוב קדום מצוי במקום מאז המאה התשע עשרה לפני הספירה, אך . ושבי הונגריהמת 20%-תושבים, שהם כ 1,740,000

. בודפשט היא העיר השישית בגודלה 1873בודה, פשט ואובודה בשנת  -העיר בודפשט המודרנית נוצרה מאיחוד שלוש ערים 

 באיחוד האירופי.

פׁשט, שממזרח  -לשני חלקים עיקריים  סכמתיבאופן הדנובה, הזורם בלב העיר מצפון לדרום, מחלק את מרכז העיר  הר

לנהר, הוא בעיקרו מישורי ובו מרוכז עיקר הפעילות המסחרית, הפיננסית והכלכלית שבעיר, וכולל כשני שלישים משטחה, 

 י, ובו מונומנטים לאומיים כגבעת הטירה, וכן שכונות יוקרה.ובודה, שממערב לנהר, הוא אזור הררי יותר, פחות מסחר

 לבודפשט עשרים ושלושה רבעים, המצוינים בספרות רומיות.

 

בודפשט מצויה לאורכו של קו שבר גאולוגי שיצר נביעה טבעית של מעיינות חמים. כמאה ועשרים מעיינות כאלו מצויים 

אימצה ות ההונגרית, אשר ידעה מאה וחמישים שנים של כיבוש טורקי, התרב בתחומי העיר, ורבים מהם בעלי ערך רפואי.

את הרחצה במרחצאות. בבודפשט המודרנית פעילים מרחצאות רבים בעיר, המהווים מוקד משיכה לתושביה, וצורת בילוי 

ם עוד מימי עממי ייחודית. המרחצאות )חלקם מעורבים לגברים ולנשים( מצויים לעיתים במקומות פתוחים, וחלקם פעילי

(, יושב על נביעה טבעית של Városliget(, הנמצא בפארק העירוני )Széchenyiהטורקים. הגדול שבמרחצאות העיר, סצ'נ'י )

מעלות,  27מעלות צלזיוס, המוזרמים אל בריכה מרכזית בלתי מקורה בטמפרטורה של  75ל  73מים בטמפרטורה של בין 

 מעלות. 36-ל 30עות בין כמו גם לבריכות מקורות בטמפרטורות הנ
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 ול באזור בודה והאי מארגיטטינסיעה לבודפשט ו – 14.7 – 8יום 

 השקמה מוקדמת, ולאחר ארוחת בוקר נסיעה לבודפשט.

 (, שממערב לנהר הדנובה.Budaאת היום הראשון לטיול בבודפשט נקדיש לחלק העיר בשם בודה )

 גבעת גלרט

. 27בוס מספר אליה ניתן להגיע עם קו אוטו, (Gellért Hegy) גבעת גלרטיר נתחיל מאחת מנקודות התצפית היפות על הע

קל לזהות מרחוק, בהיותה בולטת, יחד עם גבעת המצודה . בגבעה תראו את פניכם פסלו של הבישוף גלרט,  גלרטאת גבעת 

 המניף צלב גדול מעל הגבעה, הקרויה על שמו.

הנצרות ת המלך ההונגרי הראשון אישטוון, כדי להביא את בשורת , בפקוד11-הבישוף גלרט הגיע להונגריה במאה ה

במקום זה ממש, כשאמונותיו התנגשו עם אמונתם של הפאגאנים בעיר. הם כלאו  1046-למדינה. חייו הגיעו לסופם הטרגי ב

די הפסל על י 1904-מטרים, נבנה ב 11-אותו בתוך חבית שגולגלה מראש הגבעה עד למי הדנובה שתחתיה. הפסל, בן ה

 יאנקוביץ'.

, לציון שחרורה של 1947, שנבנתה בשנת (Szabadsag Szoborאנדרטת השחרור )על הגבעה מונומנט גדול נוסף הוא 

בודפשט מהנאצים, על ידי הצבא הסובייטי. האנדרטה, בדמות אישה שבגדיה מתנופפים ברוח והיא מניפה בשתי ידיה ענף 

מתוחים מעליו, הוא נופה המרהיב של בודפשט, נהר הדנובה במרכזה והגשרים הדקל, נראית מכל רחבי העיר. תחתיכם  

, Citadella-רחבת הללא ספק מרשים ובלתי נשכח. המראה משם מרהיב גם בלילה, כשכל העיר זוהרת באורותיה. אל 

 על ידי השליטים האוסטריים. 1851-הי מצודה קודרת, שנבנתה בזו .וטובוס או ברגלבאניתן להגיע 

 

 גבעת גלרט ואנדרטת השחרור

מערב, אז עוברים -(  ונמשיך לכיוון צפוןDobrentei) שאחר כך מתחלף לרחוב  Szt Gellert Rampartנרד מהגבעה לרחוב 

, שוכן המוזיאון לתולדות הרפואה על שם זמלווייס. בבניין זה נולד Aprod ורחוב Dobrenteiליד מרחצאות רודאש. בפינת 

נדבקו תינוקות רבים, מקורה בזיהום ועל כן אינגץ זמלווייס, שהעלה את ההשערה כי קדחת הלידה, בה ד"ר פיליפ  1818-ב

ניתן למנוע אותה בעזרת חיטוי וניקוי פשוטים של ידי הצוות הרפואי וכליהם. למרות שהיום הדבר נשמע טריוויאלי למדי, 

אית כתוצאה של "חוסר שפיות ברור". עקב התגובה אז היה מדובר ברעיון מהפכני לגמרי שנתקבל על ידי הקהילה הרפו

 H-1013 Budapest I. Apród utcaת להשערתו, זמלווייס אכן יצא מדעתו ואושפז בבית משוגעים מקומי. כתובת: השלילי

1-3. 

 (Clark Adam ter) כיכר אדם קלארק

גבעת המצודה. קלארק היה מי שבנה . הכיכר נמצאת לרגלי כיכר קלארק, עד שמגיעים לDobrenteiאנו ממשיכים ברחוב 

, היוצא מהכיכר, לעבר העיר הפנימית של פשט. הגשר, Szechenyi Lanchid -את הגשר הראשון שחיבר בין בודה לפשט 

, הוא היפה בעיר וידוע בעיקר בשל פסלי האריות הנאים שבצדו. אגדה עירונית מספרת, כי לאחר השלמת 1849-שנחנך ב

הפסל, כי שכח להוסיף למלך החיות לשון ומרוב ייאוש, התאבד בקפיצה מהגשר. מנגד, יש טענה כי פיסול האריות, הבחין 

 אתם מוזמנים לבוא ולבדוק בעצמכם למי להאמין. -הסיפור אינו נכון ולמעשה יש לאריות לשונות 
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לשאר הונגריה  ם כל המרחקים מבודפשטכיכר ניצבת אבן בצורת הספרה אפס, המשמשת כנקודה הרשמית ממנה נמדדיב

 ואירופה.

 

 הגשר והמצודה ברקע

 הדייגיםמצודת  כנסיית מטיאש, (, ארמון המלך,Varhegy) גבעת המצודה

, היוצא מהכיכר. Sikloאו  Funicular(, ניתן לעלות באוטובוס או ברגל, או ברכבל  המכונה Varhegy) לגבעת המצודה

אורך של כקילומטר וחצי, היא כפי הנראה, האטרקציה המובילה עה מאורכת וצרה זו, בשתיים. גב-הנסיעה אורכת דקה

בעיר. עליה בנויים מספר אתרים מרתקים, כמו ארמון המלך, כנסיית מטיאש היפה, מצודת הדייגים, מספר מוזיאונים ומה 

 עוד, שנשקפים ממנה נופים יפים של הדנובה ובית הפרלמנט.

 

(, Kiralyi Palota) ון המלךבארמאת סיורנו נתחיל 

המקבל את פנינו עם הירידה מהרכבל. תלאות רבות 

, על 13-עברו על המבנה: הוא נבנה במקור במאה ה

ידי המלך בלה הרביעי, לאחר הפלישה המונגולית של 

, 1541-. הארמון נפגע קשות בפלישה הטורקית ב1241

, הוקם מחדש בסוף 1686-נכבש על ידי האוסטרים ב

טרית מריה אוסעל ידי הקיסרית ה 18-המאה ה

 1848-9תרזה, שוב נפגע במלחמת העצמאות של 

ושוחזר פעם נוספת, רק כדי להישרף ולהיחרב שוב 

. אך ההונגרים לא אמרו נואש ושבו ושיחזרו את המקום אחרי המלחמה )פעם אחרונה, יש לקוות(. ההשנייבמלחמת העולם 

כזי והמערבי, את המוזיאון לתולדות בודפשט בחלקו המרכיום, משכן הארמון היפה את הגלריה ההונגרית הלאומית באגף 

 .הדרומי ואת הספרייה הלאומית

 

רחובות בסגנון ימי הביניים  -מהארמון, נמשיך לטייל בין רחובות מתחם המצודה שעל הגבעה, מקום נפלא לשוטט בו 

מש" של תקופות -"מישין והבארוק, ביניהם שלל נקודות עניין מהתקופות השונות של העיר וארכיטקטורה שהיא מע

וסגנונות שונים. המפליא הוא שהאזור הוא אומנם עתיק וגדוש תיירים ואתרים, אך הוא אינו "מוזיאון" סטרילי לתייר, 

, (Varszinhazאנשים עדיין מתגוררים כאן, כבימים ימימה. בדרכנו לכיוון צפון מזרח, נעבור ליד תיאטרון המצודה )

 , מגינה האגדי של הונגריה.Turul Statueהמשוחזר ופסל הנשר 

 .14-16(, אנו מגיעים לרחובות שהיו בעבר משכנה של הקהילה היהודית של בודה, במאות Disz ter)כיכר דיס מ
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, ששימש בעבר בית כנסת. בכניסה אליו יש מספר 26מספר  Tancsics Mihalyזכר להתיישבות זו ניתן לראות ברחוב 

, באותו רחוב, קבורים שרידיו של בית כנסת נוסף, שנהרס כמעט עד היסוד בידי 23בית  ורימצבות יהודיות מהתקופה. מאח

-המוזיאון לתולדות המוזיקה, המוזיאון למסחר )ב האוסטרים. בין האתרים, נציין את המוזיאון להיסטוריה צבאית,

Fortuna utca 4התת קרקעית שבגבעה ) רות(, מוזיאון השעווה )לא מומלץ להיכנס(, המהווה כניסה למערכת המעUri 

utca 9( וקבר הפחה התורכי עבד רחמן עלי ,)Uri utca.) 

 

, אך 13-(. היא נבנתה במאה הSzentharomsag ter(,  הנפלאה, ניצבת בכיכר טריניטי)Matyas Templom) כנסיית מטיאש

חלל הכנסייה מרהיב וכולל ם. . שמה ניתן לה על שמו של המלך מטיאש, שהתחתן במקו19-רובה שיחזורים מן המאה ה

, ש' 9:00-17:00ו' -ויטראז`ים נהדרים ומוזיאון קטן, שהוא שיחזור של קריפטה מימי הביניים ובו שרידי קברים )ימים ב'

-www.matyasומטה. אתר אינטרנט:  6פורינט, כניסה חינם לבני  1,000-1,500. מחיר: 13:00-17:00, א' 09:00-13:00

templom.huרית, בהונג). 

(, בה ניצב מלון הילטון, שגם הוא בנוי במין תערובת של חדש Hesz Andras terהכיכר הסמוכה היא כיכר אנדראש הס )

וישן, כאשר השרידים ההיסטוריים עליהם נבנה שולבו בתוכו. מהקומה העליונה של המלון, ישנה תצפית טובה על בודפשט 

 .כולה

 

 / Fisherman`s Bastion) מצודת הדייגים

Halaszbastya )-  ליד מלון הילטון נמצאת מבנה יפה

צריחים עבור  7, עם 1890-1905-בסגנון רומנסקי מ

שבעת השבטים, שהיוו את מוצא העם ההונגרי. 

המבנה המשקיף לנוף נפלא, שלבדו מצדיק את מחיר 

הכניסה. משערים כי מקור השם הוא בדייגים 

 הביניים.שלחמו כאן על הגנת הגבעה בימי 

, Tancsics Mihalyאנחנו ממשיכים צפונה ברחוב 

(, שער היציאה שלנו מהגבעה. Becsi Kapu)שער וינה מתעקלים עמו שמאלה ליד המוזיאון לתולדות המוזיקה, ומגיעים ל

 , כאשר התגוררו כאן יהודים, היה ננעל השער בשבתות, כדי למנוע את חילול השבת.16-במאה ה

 (Margit szigetהאי מארגיט )

אנו נפרדים מהגבעה ויוצאים לכיוון האי 

(. נלך צפונה, נפנה Margit szigetמארגיט )

,  בו נלך לכיוון Batthyany utcaימינה לרחוב 

,  Batthyany terהנהר. בסוף הרחוב, בכיכר 

 -נמצאת אחת הכנסיות היפות ביותר בעיר 

 Szent Anna) כנסיית אנה הקדושה

Templom  ,)ארוקי נפלא. בסגנון ב הבנויה

כדאי להיכנס ולהציץ בפסלים, הציורים 

אתר אינטרנט: ) 07:00-13:00; א' 16:00-19:00, 06:45-09:00ש' -והארכיטקטורה המעניינת )ב'

archivum.piar.hu/felsovizivaros.) 
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יט שבלב הנהר. אותנו לאי מארג (,  שיובילMargit Hid) גשר מרגיטוממשיכים ל  Bem Rakpart-פונים צפונה )שמאלה( ב

( Gul Baba Turbejeהקדוש התורכי גול באבא )קברו של "אבי השושנים", אם יש זמן ,תוכלו, לפני חציית הגשר, לבקר ב

 .Mecset utca 14ברחוב 

מארגיט . זהו מפלט ירוק, שקט ורגוע מהעיר הסואנת, הנקרא על שם הנסיכה האי מרגיטלכיוון  גשר מרגיטחוצים את 

כיום, רוב האי משמש כפארק  .13-תה בתו של המלך בלה הרביעי והתגוררה במנזר שבלב האי, במאה ה)מרגרט(, שהיי

מקסים, הסגור בפני כלי רכב פרטיים ומהווה מקום מצוין לרכיבה על אופניים, בילוי בבריכות תרמיות ובריכות שחייה, 

 רוקים. אירועי תרבות רבים נערכים באי בקיץ.וט נעים בין העצים הימילוי המצברים בבתי הקפה והמסעדות הרבים ושיט

אם במתחם המצודה או שאתם סתם מתעצלים לצעוד מהגבעה עד האי, השתמשו בשירותה הטובים של החשמלית כדי 

 .6או  4להגיע למקום, בקו 

 אזור פשט, הפרלמנט והרובע היהודי -( 15.7) 9יום 

 .אזור פשט -רח לדנובה את היום השני נקדיש לחלק שממז

 (Orszaghaz) בית הפרלמנט

והמוזיאון לאתנוגרפיה. אל הכיכר ניתן להגיע בחשמלית  בית הפרלמנט(,  שליד Kossuth Lajos ter) כיכר קושוטנתחיל מ

 (. Orszaghaz. בחלק המערבי של הכיכר, בסמוך לדנובה, ניצב הבניין המרשים של בית הפרלמנט )M2או במטרו  2מספר 

חצרות פנימיות, על פני שטח בן  30-חדרים ואולמות וכ 700-, עם כ1902עד  1885-ם להפליא, שנבנה מזהו מבנה מפואר ועצו

 קמ"ר. 17,700

,  אשר נפטר לפני שזכה לראות את Steindl Imreעיצוב הפנים של הבניין מרהיב ועשיר שמכביד על העין, אשר תוכנן על ידי 

ישטוון הראשון, מאוצרותיה הגדולים של הונגריה, שהועבר לכאן מן למנט מוצג כיום כתר איצירתו מושלמת. בבית הפר

 .www.parlament.huאתר:  (.פורינט 3,200-1,600המוזיאון הלאומי. ישנם גם סיורים מודרכים בעברית )מחיר: 

וגות בנושא פולקלור הונגרי. אנו ממשיכים דרומה, המוזיאון לאתנוגרפיה ובו תצמזרחי של הכיכר שוכן -בחלק הצפוני

 Magyarלאורך הנהר, מביטים אל המראות היפהפיים של בודה אשר בצד השני וחולפים על פני האקדמיה למדעים )

Tudomanyos Akademia 1864-רנסנס מ-זהו מבנה יפה, בסגנון ניאו. 

 (Szechenyi Lanc hid)כיכר רוזוולט וגשר השלשלאות 

מי שיזם את הקמת  -( 1860-1791) פסלו של הרוזן אישטוואן סצ`ניי(, הסמוכה, ניצב Roosevelt terרוזוולט ) בכיכר

בפשט לכיכר אדם  כיכר רוזוולט(,  המחבר בין Szechenyi Lanc hid) גשר השלשלאותהאקדמיה, הכיכר ואת הקמת 

קר בבריטניה מספר פעמים, ייבא מספר חידושים לעיר, ים נוספים בעיר. הרוזן, שביקלארק, בה ביקרנו אתמול בבודה ומבנ

מלבד הגשר הראשון על הדנובה. למשל: הניאגרה המודרנית... הוא היה קפיטליסט נלהב, פטרון האמנויות, סופר, יזם 

וטטות עצבים, לאחר כישלון וגיבור לאומי. כמו גיבורים אחרים בהונגריה, גם חייו שלו זכן לסיום קודר, כשחטף התמ

בסמוך לפסל נמצאת אנדרטה לזכר מנהיג חשוב אחר של אותו מרד,  ובילה את שארית חייו במוסד הסגור. 1848מרד של ה

בהמשך הרחוב ניצב היכל הקונצרטים של פשט,  .1906-( היפה מGresham Palota) בניין גרשהםפרנץ דאק. עוד בכיכר 

)כדאי לבדוק את לוח האירועים ולהגיע לקונצרט או  19-ה הזהו ארמון מרשים, מן המא - (Vigado ter) שבכיכר ויגאדו

, 1848(. ביום זה בשנת Marcius 15 terבמרץ ) 15-מופע אופרה באחד הערבים(. דרומה יותר לאורך הנהר, ניצבת כיכר ה

יצב שורר שאנדור פטופי )שפסלו נפרצה מהפכת העצמאות ההונגרית, בהנהגת קושוט לאיוש ומנהיגים נוספים, בהם המ

 בכיכר(.

http://www.parlament.hu/
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 (Belvarosi Templomכנסיית בלווארושי )

( שבה היה קבור סנט גלרט, אותו Belvarosi Templom) כנסיית בלווארושיבכיכר שוכנת הכנסייה הישנה ביותר בעיר, 

, אך כל כובש הוסיף, גרע ושינה את צורתה כראות עיניו והתוצאה היא ערבוב 12-בישוף אומלל. היא נבנתה במאה ה

במרץ ניתן  15-לכיכר הקלאסים, גותיים ובארוקיים )הערה: את המסלול מבית הפרלמנט -יבים עות`מניים, ניאומוט

 שרוצה לקצר בזמן/הליכה ברגל(. , למי2לעשות בחשמלית מספר 

 (Vaci utcaמדרחוב ואצי אוצה )

,  לכיוון Szabadsajto utcaמהכנסייה, נלך ברחוב 

 Vaciי אוצה)מזרח ונפנה ימינה למדרחוב ואצ

utcaמדרחוב זה נמתח מ  .)-Fovam ter  בדרום עד

כיכר וורושמארטי בצפון ובו חנויות רבות, מסעדות, 

וכאן תוכלו לינות מטעמן  בתי קפה, פאבים ועוד

 המופלא של מסעדות בבודפשט.

 

 (Nagy Vasarcsarnokהשוק המקורה )

. Fovam terבסופו של רחוב ואצי אנו מגיעים לכיכר 

, התוחם את Vamhaz Korutד השני של רחוב מהצ

 Nagyהכיכר מדרום, נמצא השוק המקורה )

Vasarcsarnok זהו מקום מקסים, גם אם קניות .)

עומדות בראש מעייניכם. זהו שוק עצום בגודלו אינן 

על ידי הארכיטקט  19-מ"ר(, שנבנה במאה ה 10,000)

Samu Pecz א גותי. בשנות הקומוניזם הו-בסגנון ניאו

הוזנח והחל להתפורר, אך, למרבה השמחה, הוא שופץ 

מאפים, המון פפריקה ועוד; בקומה  דוכנים של בשרים, גבינות, ירקות, 200. בקומת הכניסה יש כמעט 1994-ונפתח שוב ב

. אתר 06:00-14:00, ש' 06:00-18:00ה' -, ג'06:00-17:00למעלה חנויות, דברי אומנות, מסעדות ביתיות ועוד )פתוח: יום ב' 

 , הונגרית(.www.csapi.huאינטרנט: 

 Muzeum korutהמוזיאון הלאומי 

. זהו המוזיאון הגדול 14-16במספר  המוזיאון הלאומישם  , שנקרא עלMuzeum korutמכיכר קלווין, נמשיך אל רחוב 

בורג האוסטרי. מדי שנה נגד בית האבס 1848ביותר בהונגריה, וכאן על המדרגות בהקראת "השיר הלאומי" נפתחה מהפכת 

 במרץ משוחזר האירוע, והמקום מקושט להפליא בצבעי הדגל.  15-ב

 (Zsido Muzeum( המוזיאון היהודי )Nagy Zsinagogaהגדול )הרובע היהודי הישן בפשט בית הכנסת 

מהמוזיאון הלאומי נמשיך לביקור ברובע היהודי הישן של פשט. 

המטרו אסטוריה, שם רחוב מוזיאום קורוט מסתיים בתחנת 

-ל Dohany, שהופך אחרי המפגש עם רחוב Tanac korutמתחיל 

Karoly korut.   ברחובDohany utca  צא האתר נמ 2מספר

שהוא הגדול  Nagy Zsinagoga) בית הכנסת הגדולהמרכזי ברובע 

מתפללים. זהו בית כנסת  3,000-ביותר באירופה, עם מקום לכ
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. אחד מהנערים, שערכו כאן את בר המצווה שלהם היה לא אחר מאשר חוזה 1859-ל 1854רפורמי מרשים, שנבנה בין 

 .המוזיאון היהודיודה למבנה. במקום בו עמדה דירתו נמצא כעת המדינה, תיאודור הרצל, שהתגורר בדירה הצמ

יהודים,  2,281ורים , במקום בו היה גטו במלחמת העולם השנייה, קבWesselenyi utcaברחבת בית הכנסת, לכיוון רחוב 

ד מעלי שנרצחו בשואה. במקום ניצבת אנדרטה מרשימה, בצורת "ערבה בוכייה" בעיצובו של אימרה וארגה, שעל כל אח

 Rumbach-ופנו שמאלה ל Wesselenyiהמתכת שעליה חרוט שם מקורבנות השואה בהונגריה. המשיכו ברחוב 

Sebestyen utca בפינת הרחוב עם 11-13במספר  בית הכנסת רומבך, בו נמצא .Dob utca  נמצאת אנדרטה לזכר חסיד

 ילו הציל עולם ומלואו".אומות העולם קרל לוץ, עם הכתובת )בהונגרית( "המציל נפש אחת כא

                                        בית הכנסת האורתודוקסי.                          27, בו ניצב במספר Kazinczy utcaלכיוון צפון מזרח עד רחוב  Dobנמשיך ברחוב 

 Kossuthקורוט,  וט עם טאנאץ`כדי להגיע מסוף המסלול לתחנת המטרו הקרובה, חיזרו למפגש הרחובות מוזיאום קור

Lajos utca ו-Rakoczi utca  לתחנת המטרוAstoria  או המשיכו מרחובKazinczy utca  עדKiraly utca פנו שמאלה ולכו ,

 (.)שבה תוכלו גם לבקר במוזיאון הרכבת התחתית Deak terהמטרו המרכזית של עד תחנת 

 בניין הפרלמנט – 16.7 – 10יום 

לצידי הגשרים השונים והגענו ל "אנטרדת הנעליים" לזכר קורבנות  נעבורנתחיל בהליכה על גדות הדנובה מהצד של פשט, 

 .זוגות נעליים מברונזה פזורות על שפת המזח 30-השואה. כ

 ,רחוב ואצי,כיכר וורשומאטי Ferenciek tereהכנסייה הפרנסיסקנית, 

( יוביל אותנו לנקודת ההתחלה, M3ר וורשומאטי , או קו המטרו הכחול )אפשר ללכת לרחוב ואצי או ישירות לכיכ

Ferenciek tere הניצבת בה. ממשיכים לרחוב  הכנסייה הפרנסיסקנית, כיכר שנקראת על שםKigyoאותנו שוב  ,  שמוביל

קפה של בוקר, מגיע לרחוב ואצי, הפעם לחלקו הצפוני )לפנות ימינה בהגיעכם לרחוב(. אחרי שיטוט בחנויות או עצירה ל

 (.Vorosmarty terהרחוב לסיומו בכיכר וורושמארטי )

 -ותר בעיר זה הזמן לעשות עצירה למשהו מתוק שייתן לכם אנרגיה לשארית היום, באחת הקונדיטוריות המפורסמות בי

של מתוקים, עוגות . מבחר עצום 1858בית קפה הזה היא מוסד בבודפשט, הפועלת משנת -(. הקונדיטוריהGerbeaudג'רבו )

דובדבנים שהומצאה כאן. )פתיחה: -מופלאות עתירות קלוריות, מאפים מעולים, מרציפנים וטורטים, כולל עוגת הקוניאק

וצים לשוטט שוב ברחוב ואצי, ניתן להתחיל את היום מהכיכר עצמה, אליה , אתר אינטרנט: אם אינכם ר09:00-21:00

 .מה כשם הכיכר, העוצר בתחנה ששM1תגיעו בקו המטרו 

 זיליקת אישטוואן הקדושובכיכר דיאק 

אנחנו עושים את דרכנו אל הבזיליקה הגדולה 

. בכיכר שוכנת גם כיכר דיאקבעיר, הולכים ל

, בה 19-ה הכנסייה הלותרנית מתחילת המאה

 Utהמוזיאון הלותרני. נמשיך ברחוב  נמצא גם

Bajcsy Zsilinszky בזיליקת עד שנגיע ל

(, Szent Istvan Bazilika)אישטוואן הקדוש 

 (.St Stephenהנקראת גם בזיליקת סנט סטפן )

הבזיליקה היא מבנה שמקורו אדריכלות 

, אך הבנייה סבלה עיכובים רבים. 1845-יקה החל כבר ברומית. בבודפשט נבנתה הבזיליקה למטרת כנסיה. תכנון הבזיל

אחר כך התמוטטה הכיפה המקורית עקב סערה. הארכיטקט הבא בנה את רובה  , שנה1867-הארכיטקט המקורי מת ב

הבזיליקה  נהרסה מהפצצות במלחמת העולם השנייה ושחזורה החל  שנה לפני סיום הבנייה. 14-, כ1891-מחדש ואז נפטר ב

כף ידו הימנית  -את הקו המורבידי הזה ממשיך החפץ הקדוש המוחזק בבזיליקה  .ונמתח לתוך העשור הבא 1980-רק ב



43 

באוגוסט )הוא יום  20-החנוטה של המלך אישטוואן הראשון, מי שקירב את עמו לנצרות )בעזרת הבישוף גלרט(. מדי שנה ב

וזר משהו, כאשר צעדה נרגשת וצוהלת בבגדים סנט סטפן( אחרי הצהרים, זוכים המבקרים במקום לצפות במחזה מ

 .אל מגרש החנייה הסמוך, ובראשה נישאת בגאון הידמסורתיים ובגדי פולקלור יוצאת מהבזיליקה 

 בית האופרה

(. שדרה רחבה ונאה זו Andrassy utca) , ופונים שמאלה לרחוב אנדראשיBajcsy Zsilinszky utca -חוזרים מעט אחורה ב

ילניום" נופת הבנייה בעיר . יחד עם הרחוב, הוקם מתחתיו קו הרכבת התחתית הראשון בעיר "קו המנבנתה במסגרת ת

M1 מה שהפך את בודפשט לעיר השנייה באירופה עם רכבת תחתית, אחרי לונדון. אנחנו נשוטט ברחוב, בין החנויות ובתי  ,

 Magyar Allami) בית האופרה -לאורכו  הקפה, השגרירויות והבתים המפוארים, עד המבנה המפורסם והיפה ביותר

Operahazעיצובו של הארכיטקט רנסנס, ב-(. בניין מרשים בסגנון ניאוYbl Miklosפנים המבנה פשוט 1884-, שנפתח ב .

מרהיב, מאות ציורי קיר, פסלים ופרטים שונים בציפוי זהב מנצנץ. כדאי להקדיש את אחד הערבים לאחד ממופעי האופרה 

 ם, ולשמוע מיצירותיהם של המלחינים ההונגריים הגדולים.השונים במקו

 (Hosok terכיכר הגיבורים )

יש ללכת לכיוון כיכר הגיבורים  או, לחילופין, להגיע 

)הצהוב(. כמה אתרים  M1אליה בעזרת קו המטרו 

, המכונה Nagymezo utמרכזיים ברחוב: רחוב 

"הברודווי של בודפשט", עם תיאטרונים בסגנון 

west-end כיכר פרנץ ליסט ובה האקדמיה למוזיקה ;

ו; מוזיאון פרנץ נוב-על שמו של המלחין, בסגנון האר

, בביתו לשעבר; ביתו של המלחין 35ליסט במספר 

Zoltan Kodaly  ומוזיאון 87-89שאף הוא מוזיאון לזכרו, במספר  1967עד  1924בשנים ;Ferenc Hopp  לאמנות אסייתית

 .103במספר 

רום עמוד שיש לבן. ברחוב אנדראשי, אי אפשר להתעלם מפסל המלאך גבריאל, המשקיף על השדרה מסופה, ממבלכתנו 

-(. האנדרטה נבנתה בHosok ter( שבכיכר הגיבורים )Millenniumi Emlekmu) מאנדרטת המילניוםפסל זה הוא חלק 

שהתחלפו עם השנים בהתאם לרוח התקופה. . האנדרטה היא בצורת חצי מעגל ובה פסלי גיבורים לאומיים שונים, 1896

י האמונה, בשל התערבותו בחלומו של האפיפיור סילווסטר השני, קיבל המלך במרכז, כאמור, ניצב המלאך גבריאל, שעל פ

אישטוואן הראשון את כתרו )המוצג בפרלמנט(. מסביב לעמוד עליו ניצב, עומדים פסלים המייצגים את שבעת השבטים 

 Szepmuveszetiמערב, המוזיאון לאמנויות יפות )-נולדה האומה. את הכיכר מאגף, מכיוון צפון המאדיארים, מהם

Muzeumמוצ`ארנוק  ,  המרשים, ובו אוסף אדיר של יצירות, ובהן טובי הציירים בעולם. בצד הנגדי שוכנת גלריית

(Mucsarnok.ובה מבחר אומנות עכשווית ) 

 (Szechenyiסצ`ניי ),מרחצאות  Varosligetהפארק העירוני 

כיכר הגיבורים מהווה שער כניסה לפארק המעניין ביותר בפשט, 

, מהגדולים בפארקי העיר. Varosligetהפארק העירוני הלא הוא 

, כולל 1896חלק גדול מהפארק נבנה אף הוא לחגיגות האלף של 

, שהפכה לבניין Vajdahunyad Castleדגם של טירה טרנסילבנית 

(, המארח The Pondם )על אי קטן במרכז האג של ממש, הקבוע

מוזיאון החקלאות. האגם המלאכותי מתמלא סירות וכלי  את

שיט בקיץ ובחורף הופך למשטח פופולרי להחלקה על קרח. זהו 
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 Vidamמקום מצוין לטיול עם ילדים, שייהנו מגן החיות הקטן, מהופעות בקרקס המלכותי, מפארק השעשועים הישן 

Parkלל מתקניהם. חובבי הספורט הבוגרים יותר ימצאו כאן מגרשי כדורגל, כדורסל, י המשחקים הרבים על ש, וממגרש

 .טניס ואפילו שולחנות פינג

 

היפים. זהו מקום נפלא לסיים בו יום הליכה, בטבילה בבריכות  (Szechenyiמרחצאות סצ`ניי )בפארק גם מצויים 

צפות בהן  מט-התרמיות מתחת לכיפת השמיים, שלוחות שח

חצים או בשחייה בבריכות השחייה הרגילות. כל להנאת המתר

 , 06:00-22:00כאבי שרירים כאילו לא היו מעולם )פתוח: 

 

אם אתם רצוצים תוכלו לשוב למרכז העיר מתחנת המטרו שבלב 

הפארק )מול רחבת הכניסה למרחצאות שצ'סני(. אך אם נשאר 

ך הארוכה לרובע לכם עוד זמן וכוח, תוכלו לעשות את הדר

XXII, מוזיאון פחות מוכר -בדרום מערב העיר, שם נמצא פארק

. עם שקיעתו של הקומוניזם, הוסרו כל המונומנטים והאנדרטאות הסובייטיות שעיטרו Szobor Parkבשם פארק הפסלים 

רי י ענק נפלאים של גיבואת העיר, והוגלו הרחק מהעין לפארק זה. כאן תוכלו לסיים יום נוסף בבודפשט, בשיטוט בין פסל

 1,000-1,500עד שקיעה.  10:00-התקופה שחלפה, ולראות את השמש שוקעת שוב מעל מפגן הראווה הקומוניסטי )פתוח: מ

 .(פורינט

 

 בודפשטתחבורה ציבורית ב

 BKV – חברת התחבורה העירונית של בודפשט

אוטובוסים ומעבורות. שעות פעילות: רכבת פרוורים החברה מפעילה ארבעה קווי מטרו )רכבת תחתית(, חשמליות )טראם(, 

 .23:00בבוקר ועד  4:30מהשעה 

 כרטיסים ניתן לקנות בדוכני העיתונים, בתחנות המטרו ובתחנות החשמלית.

פורינט או  3,000-כרטיסים ב 10משתלם לקנות חבילה של (. ₪ 0.015=  פורינט 1פורינט ) 350מחירה של נסיעה בודדת הוא 

פורינט(,  1,650שעות ) 24לתקופה של  BKVקנה נסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה של חברת ופשי חודשי" מכרטיס "ח

 פורינט(, נתון לשיקולכם ולמשך השהות שלכם בעיר. 4,950פורינט(, שבוע ) 4,150שעות ) 72

 www.bkv.huאתר האינטרנט של התחבורה הציבורית בבודפשט: 

 מטרו

(, בה נמצא גם מוזיאון הרכבת Deakים שונים, ארבעתם נפגשים בכיכר דאק )ווי מטרו בצבעבבודפשט קיימים ארבעה ק

 התחתית.

 .Mexikoi utומגיע עד עד  Vorosmarty Square-קו המילניום, שיוצא מ - הצהוב M1קו 

ומגיע  audvarDeli Palyעובר מתחת לנהר הדנובה ובכך מחבר בין בודה לפשט. הוא יוצא מתחנת הרכבת  - האדום M2קו 

 .Ors Vezer Tereעד 

 .Kispest-Kobanyaומסתיים ב Varoskozpontו Ujpest-הוא הארוך ביותר בעיר, הוא יוצא מ - הכחול M3קו 

במערבה.בכל תחנת  Kelenfoldi Palyaudvar-במזרח העיר ל Bosnyak Terהקו החדש ביותר המחבר בין  - הירוק M4קו 

 בקלות את הנסיעה. מטרו יש מטרו, כך שניתן לתכנן
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בכל תחנה יש כניסה לשני כיווני הקו ויש לבחור את כיוון הנסיעה על פי שם התחנה הסופית באותו הכיוון. המטרו פועל כל 

 . 04:30-23:40השבוע בשעות 

לנסיעה בכל אמצעי התחבורה והשימוש בה אינו מוגבל לאדם נסיעות, אשר מקנה זכות  10משתלם לקנות כרטיסיה של 

 24-חד, כך שתוכלו לחלוק כרטיס ולרכוש אחר כשהקודם יסתיים. קיימים סוגי כרטיסים אחרים: כרטיס יומי שתקף לא

 שעות, כרטיס לשלושה ימים וכרטיס משפחתי.

 אוטובוסים

טובוסים פועלים בכל מהלך היום והלילה. אוטובוסים של מערכת האוטובוסים הפועלת בבודפשט הינה טובה ויעילה והאו

הכלל אירופית( מגיעים מחוץ לעיר מרחבי המדינה והיבשת. התחנה המרכזית  Eurolines-)שהיא חלק מ Volanbusת חבר

 Deak ter(. יש במקום שירות שמירת חפצים והחלפת כספים. תחנת מטרו: V)רובע  Erzsebet ter-נמצאת ב

 

אותה חברה המפעילה  BKVים של חברת, : רוב האוטובוסים הפועלים במרכז העיר הם אלה הכחולחוליםאוטובוסים כ

את אמצעי התחבורה האחרים. האוטובוסים מרווחים ונוחים ואת הכרטיס יש לרכוש לפני העלייה עליהם. גם כאן מומלץ 

בתוספת  Eראים על קווים רגילים, האות מ 299-לקנות את הכרטיסיות הרב פעמיות. מספרי האוטובוס: מספרים מתחת ל

 900בתוספת למספר מראה על מסלול מקוצר של אותו קו, מספרים מעל  Aות אקספרס, האות למספר מראה על שיר

 מעידים על קווים ליליים.

 רה.( לאתרים שונים בגבעת המצודה ובחזMoszkva ter( הינו קו מיוחד היוצא מכיכר מוסקבה )Varbusz) אוטובוס הטירה

מליים )כאלו עם כבל חשמל מעליהם(, הם פעילים במרכז ובצפון קווי אוטובוסים חש 13: בעיר (Trolley Busבס )-טרולי

 מזרח פשט וצבעם אדום.

: האוטובוסים הליליים מתחילים את פעילותם בשעות הערב. הם מסומנים בשלוש ספרות, שהראשונה היא אוטובוס לילה

 קות לשעה.ד 15. תדירות: התדירות משתנה ונעה בין 04:00עד  23:00: . שעות פעילות9תמיד הספרה 

 חשמליות

קווים משרתים את העיר בשעות  25החשמליות מהירות יותר מהאוטובוסים. . ( אטית מהמטרוTramמערכת החשמליות )

              ,                                                  49או  47דומות ליתר אמצעי התחבורה בעיר. על מנת להגיע ממרכז העיר לבודה יש לקחת את החשמלית 

יוצאים מכיכר מוסקבה,  6-ו 4. קו 19ואילו בצד השני, של בודה את קו  2לנסיעה לאורך הדנובה בפשט יש לקחת את קו 

טיס וחובה להצטייד ממשיכים דרך פשט והאי מארגיט וחוזרים לבודה. חשוב לדעת, כי בחשמלית אין אפשרות לקנות כר

 בכרטיס לפני העלייה.

 תעופההגעה אל ומשדה ה

, הוא השדה E60מזרח למרכז העיר, על כביש -ק"מ מדרום 16-(, אשר שוכן כFerihegyשדה התעופה הבינלאומי פריהגי )

בורה המשמש את כל מי שמגיע מהארץ ומתכוון גם לטוס אליה. השדה מחולק לשני טרמינלים, המקושרים ביניהם בתח

 משמש את כל שאר חברות התעופה. - Bנגרית. טרמינל משמש את מאלב, חברת התעופה ההו - Aפנימית: טרמינל 

 

: הנסיעה במונית משדה התעופה אל העיר היא נוחה מאוד, אך היא היקרה ביותר. הנסיעה עשויה מונית מהשדה לעיר

 לנסיעה לעיר.להימשך כחצי שעה וניתן לראות בבירור את המחיר הקבוע מראש 

יע משדה התעופה אל העיר היא לנסוע באוטובוס. זוהי אמנם דרך קצת : הדרך הזולה ביותר להגאוטובוס מהשדה לעיר

. התחנה 200Eדקות אוטובוס שמספרו  10-15, יוצא כל 2B-ל 2Aפחות נוחה )קשה להיסחב עם המטען(, נמצא בין טרמינל 

                                           .         3, שבה מתחיל קו המטרו הכחול שמספרו Kobanya-Kispestהאחרונה שלו היא ליד תחנת המטרו 

המעבר בין האוטובוס למטרו קל ונוח והשילוט ברור. עם המטרו נכנסים ישר למרכז העיר. יש בסך הכל שלושה קוי מטרו 



46 

 700ש"ח( לכל קטע, סה"כ  5.5-פורינט )כ 350. המחיר Deak Ferenc Terולם בתחנה אחת במרכז העיר ששמה שנפגשים כ

 .www.bkv.hu/enט לכיוון. הנסיעה אורכת כשעה. אתר תחבורה ציבורית בבודפשט: פורינ

המיניבוסים יכולים : פרט לאוטובוס יש גם שירות של מיניבוסים משדה התעופה אל העיר וממנה אל השדה. שירות שאטל

פקי השכרת הרכב, נמצא להסיע עד שמונה אנשים אותם הם מפזרים ברחבי העיר, לפי בקשתם. ביציאה מהטרמינל ליד דל

שעושים שאטלים מהשדה לעיר. אין צורך להזמין מראש. מגיעים, משלמים, ממתינים כמה  Airport Minibusהדלפק של 

 דקות של שיתמלא מיניבוס ונוסעים.

                                                                      אירו לזוג הלוך חזור.          36פורינט לזוג,  8,790חזור -פורינט לזוג ולהלוך 5,790ות לכיוון אחד היא העל

דלפק קבלה שבה חזור תקבלו ב-השירות יעיל ונוח ויקח אתכם עד לפתח המלון שלכם ובחזרה. אם הזמנתם נסיעה הלוך

 35-יוון( נמשכת כשעות מראש והנסיעה )לכל כ 24תצוין שעת האיסוף חזרה שלכם מהמלון לשדה. כרטיסים יש להזמין 

אתר האינטרנט: )דקות בממוצע, תלוי במצב התנועה בכבישים ובשעה של היום וכן במיקום בית המלון בו תתאכסנו. 

tp://www.minibud.huht) 

 מוניות

ת, שהן ממילא גם יקרות יותר.                                                   כיוון שהתחבורה הציבורית בבודפשט כל כך נוחה ויעילה, כמעט אין צורך במוניו

חור במונית השייכת לחברה למוניות המורשות יש לוחיות צהובות, דבר שני, תמיד כדאי לב -שימו לב ללוחית הרישוי 

 .גדולה, מוכרת ואמינה

http://www.minibud.hu/

