דוּבּרובניק/רגוּסַה
ַ
בין פוּלַה ( ,)Pulaשבחצי אי איסְטריה ( )Istriaבצפונה של קרוַאטיה ,לבין
) )Dubrovnik/Ragusaשבדרומה ,מפרידים כ 700-ק"מ של חוף יפה להפליא ,המאופיין באין ספור
מפרצים ,מפרצונים וצוקים מיוערים .קטע חוף זה של הים הַאדְ ריַאטי ( )Adriatic Seaזרוע מאות
רבות של איים ,שחלקם מרוחקים מאות מטרים בודדים בלבד מהחוף .הגדולים בין האיים מיושבים
ואילו אחרים נראים כאילו רגל אדם לא דרכה בהם מעולם.
אין זה מפתיע שחוף מעין זה היה מאז ומעולם יעד להתיישבות ,ואכן בעת העתיקה הוקמו לאורכו
עשרות ערים ,מושבות ותחנות מסחר ( .)emporiaחופה של קרוַאטי ַה ,כפי שאנו מכירים אותו היום,
נקרא בעבר בשמות שונים .היוונים והרומאים קראו לו תחילה ליבּוּרני ַה ( ,)Liburniaלאחר מכן
איליריה ( )Illyricum/Illyriaולבסוף דַ ְלמַטיה ( .)Dalmatiaעם פלישתם לאזור של השבטים
הסלבים ,בשלהי המאה ה-ה' לספירה ,נוסף שם חדש והוא קרוַאטיה ( .)Croatiaבשל קרבתה של
איליריה לאיטליה היה לרומאים עניין מיוחד בחבל ארץ זה .השבטים האילירים לא ויתרו בנקל על
עצמאותם ונדרש מהרומאים מאמץ צבאי ממושך (מאות ג'-א' לפנה"ס) עד שעלה בידם לכבוש את
איליריה ולייסד בה את "פרובינקי ַה איליריה".
משבר המאה הג' לספירה ,שעבר על האימפריוּם הרומי ,הורגש ביתר שאת באזור ה ַבּ ְלקַן ( The
 ,)Balkansשקרואטיה ממוקמת במערבו .אזור זה היה חשוף להתקפות של השבטים הבַּרבַּרים
שמעבר לנהר הדַ נוּבַּה ) .)Danubeדווקא בעת ההיא עלו
משורות הצבא כמה וכמה מפקדים מוכשרים ונועזים ,אשר
הצליחו תוך כדי מאבקים קשים לגונן על גבולות האימפריוּם
ולבלום את פלישתם של השבטים הבּ ְַרבַּרים.
מבין מפקדי צבא אלה הגדיל לעשות דיוקלֶטיַאנוּס
( 311-244( )Diocletianusלספירה) ,יליד סַאלונַה
( ,)Salonaאשר עלה לשלטון בשנת  284ובשנת  ,305כשהוא
בשיא כוחו ,ויתר על השלטון ובילה את שארית ימיו בארמון מבוצר ,שהוקם למענו בספליט
( .)Split/Spalatumלמעשהו זה של דיוקלֶטיַאנוּס אין אח ורע בהיסטוריה הרומית .דיוקלֶטיַאנוּס ייצב
את גבולות האימפריוּם וערך ֶרפורמות מרחיקות לכת במשטר האימפריוּם ) ,(Tetrarchyבמבנה
הצבא ,במנהל הקיסרי ובכלכלה .ההיסטוריונים מאוחדים בדעתם ,שעל אף העובדה שלא כל
הרפורמות עלו יפה ,תיקוני דיוקלֶטיַאנוּס עצרו את שקיעת עוצמתו של האימפריוּם הרומי והאריכו את
ֶ
עצם קיומו בעוד  150שנים.
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פלישות האוסטרוגותים ( ,)Ostrogothהאוורים ( )Avarsוהסלבים ( )Slavsבמאות ה-ה' וה-ו'
לספירה פגעו קשות בערי דַ ְלמַטי ַה .מכאן ואילך עבר האזור מידי ישות מדינית אחת לרעותה ,לעתים
בעקבות מו"מ והסכמים בין-שושלתיים ,אך לא פעם תוך כדי מאבקים ומלחמות .תחילה שלטו כאן
והרפובּליקה הימית של ונציה .האימפֶריוּם
הקיסרים הבּיזַנטיים ,ובעקבותיהם באו מלכי הוּנגריה ֶ
העות'מאני ( ,)Ottoman Empireגם אם לא שלט כאן ישירות ,השפעתו וקרבתו המאיימת הורגשו
ְסבּוּרגית
היטב .החל ב 1527-רוב שטחה של קרוַאטיה נכלל בתחום שלטונה של השושלת ה ַהבּ ְ
) .)Habsburgsהמלחמות הנפוליאוניות ( )1815-1792לא פסחו על האזור ,אשר במרוצת שנים
ְגרס וינַה ( .)1815השלטון האוסטרי
אחדות נשלט על ידי הצרפתים ,אך חזר לידי האוסטרים בתום קונ ֶ
בקרוַאטיה הגיע לקיצו רק עם סיום מלחמת העולם הראשונה (.)1918
לרפוּבּליקה הימית של ַרגוּסַה-דוּבּרובניק .ראשיתה של
במסכת מדינית סבוכה זו מקום מיוחד שמור ֶ
זו עוד במאות הה-ז' לספירה והשפעתה המדינית באזור מורגשת היטב החל במאה ה-י"ב .מכאן ואילך
הרפוּבּליקַה הימית של ַרגוּסַה עולה בהתמדה ,כשהיא נתפסת בעיני ונציה כמתחרה של ממש.
כוחה של ֶ
אמנם במאות ה-י"ג וה-י"ד ַרגוּסַה מכירה בעליונותה של ונציה ,אך החל במאה ה-י"ד היא כבר מנהלת
מדיניות מסחרית וצבאית עצמאית לחלוטין ,חותמת על בריתות מדיניות והסכמי סחר עם האימפריוּם
הרפוּבּליקַה הימית של ַאנְקונַה ( ,)Anconaבמטרה לצמצם את השפעתה
העות'מאני וכורתת ברית עם ֶ
של ונציה בים הַאדריַאטי ובים השחור.
כל האתרים בהם נבקר במסגרת סיורנו בחופה הדַ ְלמַטי של קרוַאטיה הם ערי חוף ,ובכל אחת מהערים
באות לידי ביטוי מרתק וייחודי התרבויות וההשפעות השונות שעיצבו את דמותן האורבּנית במרוצת
מאות בשנים ,החל בארכיטקטורה רומית ,דרך הסגנון הרומנסקי והגותי הוונציאני ,ועד לבַּארוק .ערים
אלה ממוקמות בנוף קסום ויופיין ה ֶא ְקלֶקטי (ה ַל ְקטַני) שובה עין ולב גם יחד.
מדריך הסיור  -פרופ' ארתור סגל.
התמונות צולמו על ידי פטר-פן סטפנסקי ©
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תמצית תכנית הסיור
הטיסה לזאגרב  :10.6.19המראה  16:40ונחיתה ב19:10-
הטיסה חזרה מדוברובניק  :18.6.19בשעות 00:35 - 20:30
*יתכנו שינויים בשעות הטיסות
יום  :1ה ,10.6.19-יום שני  -טיסה לזאגרב וסיור במרכז העיר
טיסת ערב לזאגרב .לאחר שננחת בבירת קרואטיה ניסע למרכז זאגרב,
נערוך סיור קצר במרכז העיר העתיקה ונתרשם מהקתדרלה המרשימה
שלה .נאכל ארוחת ערב מאוחרת ונלון בעיר במלון .Hotel Panorama
יום  :2ה ,11.6.19-יום שלישי  -פארק ְפלִיטְ בִיצֶה
נצא מוקדם מזאגרב וניסע לפארק פליטביצה ,פארק טבע עצמתי השופע
אגמים ומפלי מים .נסייר בין שבילי הפארק ונשוט על אגם
קוז'יאק ).(Koziac
אחר הצהריים ניסע לעיר רייקה ובה נלון.
* לינה במלון  Hotel Imperialאו במלון אחר של הרשת ,ברמה דומה,
בעיר רייקה Rijeka
יום  :3ה ,12.6.19-יום רביעי -
פוּלַה
ניסע לפוּלַה ( )Pulaאשר בחצי האי איסטרי ַה ()Istria
ונערוך סיור מקיף בעיר ,במסגרתו נבקר באתרים המרכּזיים
ככל שהזמן יאפשר ,בהם :האמפיתאטרון הרומי ,קשת
סרגיי ,שער גמינה ( ,)Porta Geminaשער הרקולס,
מקדש אוגוסטוס ,רצפת הפסיפס המתארת את עונשה של
דירצ'ה ,התיאטרון הרומי ,כנסיית סנט מרי פורמוסה,
הקתדרלה ,המצודה הוונציאנית והמוזיאון הימי וההיסטורי
של איסטריה * .לילה נוסף ברייקה
יום  :4ה ,13.6.19-יום חמישי  -זַאדַאר ()Zadar
בבוקר נצא מרייקה לנסיעה ממושכת לזאדאר .נסייר בעיר העתיקה של זַאדַאר ,באתרים המרכזיים,
ככל שהזמן יאפשר ,בהם :הפורום הרומי ,המוזיאון הארכיאולוגי הקטן והעשיר מאוד בממצאים,
כנסיית סנט דונאטוס ,קתדרלת אנסטסיה הקדושה ,שער היבשה והביצורים הוונציאנים ואורגן הים -
אתר קסום המשלב יצירה של הטבע עם מעשה ידי אדם.
* לינה בזַאדַאר במלון  Hotel Ilirijaאו במלון אחר של הרשת ,ברמה דומה
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יום  :5ה ,14.6.19-יום שישי  -שמורת קרקה ( - )Krkaסיור בעיר טרוגיר
נצא מזאדאר וניסע לשמורת הטבע  ,Krkaסמוך לעיר שיבֶּניק ( .)šibenikנערוך סיור רגלי קצר
במרכז השמורה וממנה נמשיך לטְרֹוגִׅיר ( )Trogirונערוך סיור מקיף בעיר העתיקה .גם כאן נשתדל
לבקר בכמה שיותר מהאתרים המרכזיים ,בהם :המוזיאון העירוני ,הקתדרלה של לורנס הקדוש,
ארמון  ,Cipicoהלוגיה העירונית ,הפינקוטקה ומצודת ָקמ ְֶרלֶנגֹו.
* לינה בספליט במלון Hotel Amphora
יום  :6ה ,15.6.19-יום שבת  -סולין
( - )Solinספליט
בבוקר נערוך סיור באתר הארכיאולוגי של
סַאלונַה ( )Salonaהעתיקה ,הסמוכה
לספליט ,ונכיר את המוקדים החשובים
באתר ,בהם :חומות העיר ושעריה ,הגשר
הרומי ,המרחצאות ,הפורום הרומי,
התיאטרון ,האמפיתיאטרון והמרכז
האפיסקופלי .בשעות אחר הצהריים
המוקדמות נגיע לספליט ונבקר במוזיאון הארכיאולוגי העירוני .לקראת ערב נסייר בטיילת של ספליט
(.)Riva
* לילה נוסף בספליט
יום  :7ה ,16.6.19-יום ראשון  -ספליט
נערוך סיור מקיף בעיר העתיקה של סְפליט ונבקר בכמה שיותר מהאתרים המרכזיים בעיר ,בהם:
ארמון דיוקלטיאנוס ,הקתדרלה של דומניוס הקדוש ,הממוקמת במאוזוליאום של הקיסר דיוקלטיאנוס,
ובמקדש יופיטר.
אחר הצהריים ניסע לעיר דוּ ְבּרֹו ְבנִׅיק.
*לינה בדוּבּרובניק במלון Hotel Lero
יום  :8ה ,17.6.19-יום שני  -דוברובניק
נערוך סיור מקיף בדוּבּרובניק ,אחת מהערים הימי ביניימיות השמורות בעולם ,ונבקר באתריה
המרכזיים :שער ּפילֶה ,כנסיית סאביור הקדוש ,מזרקת אונופריו ,המנזר הפרנסיסקני ,בית הכנסת,
כיכר לוצה ,ארמון ספונזה וארמון הרקטור ובו המוזיאון העירוני .בערב נאכל יחדיו במסעדה בעיר
העתיקה.
*לילה נוסף בדוּבּרובניק
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יום  :9ה ,18.6.19-יום שלישי  -דוברובניק
הבוקר יוקדש לזמן חופשי עד ליציאה מחדרי המלון .את המשך היום נקדיש לסיורים בדוּבּרובניק,
בהם ביקור במוזיאון הימי וסיור על חומות העיר העתיקה .אחר הצהריים ניסע לנמל התעופה של
דוּבּרובניק ממנו נטוס ישירות לארץ.
הטיסה חזרה תהיה בשעה  20:30והנחיתה בשעה  00:35ב19.6.19-
הערות:
 יתכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה של פרופ' סג"ל ופטר ,או בשל נסיבותאובייקטיביות.
 -יציאת הסיור מותנית במינימום  20נרשמים.

המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה€ 1965 :18.3.19-
המחיר למטייל לאחר ה 18-במרץ  2019עשוי להשתנות,
לא ניתן להבטיח מקום לאחר ה18.3.19-
תוספת ליחיד בחדר זוגי;€ 540 :
תוספת תשר למטייל€ 40 :
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הסיור כולל:
 טיסה ישירה לזאגרב וחזרה ישירה מדוברובניק ,כולל מסי נמל והיטלים
 מנהלן מתנדב לצד פרופ' סג"ל ,האמון על הלוגיסטיקה של הסיור
 תכנון והדרכה על ידי תגליות
 מלונות איכותיים ומומלצים בדרגת  *4על בסיס לינה וארוחות בוקר וערב
 מס תיירות מקומי
 ארוחה בערב האחרון בדוברובניק
 כל אמצעי התחבורה המוזכרים בתכנית
 כניסות לכול האתרים בתכנית ולאתרים נוספים על פי שיקול הצוות
 ערכות שמע אישיות
הסיור אינו כולל:
 כול מה שלא צוין במפורש כנכלל
 ביטוח נסיעות (מומלץ להזמין ביטוח מייד לאחר רכישת הסיור ולוודא שהביטוח כולל החזר
במקרה של ביטול על רקע רפואי)
 ארוחות צהריים
 שתייה ורכישות פרטיות במהלך הטיול
 יש להקפיד על דרכון בתוקף למשך  6חודשים לפחות
סיור עם תגליות מבטיח לכם:
 סיור בדגש ארכיאולוגי ,היסטורי ותרבותי ,המשלב את מיטב האתרים
 הדרכה איכותית ומעמיקה
 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה
 תכנון זמן אופטימאלי
 בית מלון באיכות גבוהה אשר יאפשר לכם מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבי
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