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 אן'אזרביג

היוותה  תמיד   הממוקמת בין אסיה לאירופה ובין המזרח התיכון ואיראן לרוסיה,  אן'אזרביג

יא מדינה עם נופים מרתקים אן ה'אזרביג.  סוחרים ותרבויות, צומת דרכים חשוב לצבאות

מפסגות הקווקז המושלגות ויערות ירוקים לרגליהם לאזורי מדבר וערבה  –ומגוונים ביותר 

תוך טיול בנופים מרתקים נבקר באתרים . שבהם מחצבים רבים ותופעות וולקניות מרתקות

, תמפגש בין אוכלוסיות ותרבויות טורקיו: המלמדים על היסטוריה עשירה ורבת תהפוכות

 יהדות, נצרות, מפגשים בין אסלאם ;איראניות וקווקזיות שניכר עד היום באוכלוסיית האזור

; סוניות והשפעות צופיות, מפגש בין מסורות שיעיות; הזורואסטרית –והמורשת הפרסית 

ודילמות של בניית אומה במדינה , עשרה-שליטה רוסית וסובייטית מראשית המאה התשע

אן יש גם 'לאזרביג. סובייטית -תה מוסלמית בתקופה הפוסטעצמאית שרוב אוכלוסיי

מאפשרת  במדינה מתקיימת קהילה יהודית ייחודית עד היום והיא. היסטוריה יהודית מעניינת

לצד הנופים וההיסטוריה נפגוש גם . לבחון מזווית שונה יחסים בין יהודים לסביבה מוסלמית

כה הממשיכים מסורות עתיקות ששמעם יצא אומנים ובעלי מלא, מסורות מוזיקליות עתיקות

 . לאורך דרכי המשי וחיי יום יום שניכרים בהם ההשפעות התרבותיות המגוונות
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 מסלול הטיול

הטיול יכלול מפגשים עם האוכלוסיה , כמובן. המסלול להלן מציין יעדים עיקריים: כללי

, האומנות המקומיתהיכרות עם האמנות ו, כמו גם ביקור בשווקים מעניינים, המקומית

 .ונקודות מענינות נוספות לאורך הדרכים בהן נעבור

 

 (Baku)באקו  -תל אביב, .יום 

 .באזור השופע נפט וגז הממוקמת לשפת הים הכספי, אן'בירת אזרביג, נצא בטיסה לבאקו

  .הנפט, "הזהב השחור"עשרה בעת המרוץ אחר -באקו עלתה לגדולה בשלהי המאה התשע

ואחת הערים המרכזיות בברית , טית היא הייתה העיר הגדולה בקווקזהסוביי בתקופה

עם התפרקות האימפריה הסובייטית באקו הפכה לבירה פרובינציאלית  .המועצות בכלל

, האחרונות היא חוזרת למעמדה כמטרופולין דינאמי ומושכת שוב יזמים אולם בשנים, יחסית

ונצא , ת בשעות אחר הצהריים המאוחרותננח .מטיילים וציידי אוצרות ממשיים ותרבותיים

 .(.לילה אחד)ארוחת ערב ולינה בבאק . להיכרות ראשונה עם העיר

 אזור שירוואן  -אן'צפון מערב אזרבייג – 6-3ימים  

ונחצה את האזורים המדבריים המפרידים בין באקו לבין מחוזות , נצא מבאקו מערבה

כפר אומני נחושת ציורי בלב , (Lahic)יץ נעלה ברכבים קטנים לכפר לה.  שמאחה ושירוואן

הדרך עוברת במעבר צר בקניון יפה המדהים בעוצמת הקימוט הגיאולוגי . אזור כפרי מרהיב

פירות יבשים , המציגים מגוון של פירות, בדרכנו נפגוש בשווקים צבעוניים שלצד הכביש. שלו

תבלינים ועבודות יד אופייניות בו חנויות של , נערוך סיור ברחובו הראשי של הכפר..ותבלינים

הידועה גם בשם , Oquz))נמשיך מזרחה לנופיה הציוריים של העיירה אוגוז . לאזור

. קהילה יהודית בעיירה זו נמצאים עדיין שרידי. שניתן לה בתקופה הסובייטית" וארטאשן"

 –דינים ואו, ישבו אזרים מוסלמים לצד היהודים: תרבותית ייחודית -כאן התקיימה סביבה רב

שלה זיקה לנצרות , ממלכת אלבניה העתיקה שבקווקז המתייחסת אל, קבוצה אתנית

חשובה על  תחנה, עיירה למרגלות הרי הקווקז, (Shekhi)נמשיך בנסיעה לשקי . הארמנית

, נלון בשקי. שארמונו מצוי בה עד היום. אן של שירוואן'ומקום מושבו של הח, דרך המשי

אן ששופץ לאחרונה והוכרז כאתר מורשת 'ביניהם ארמון הח, ולמחרת נבקר באתרי העיר

זהו חאן דרכים מהיפים בקווקז . ששירת את נוסעי השיירות -עולמית והקרוואן סראי הגדול 

נקדיש זמן  -שקי ידועה כעיר אמנים בתחומים שונים . שהוסב למלון בחלקה העתיק של העיר

בו נשתמרה , (Kis)ר בכפר הציורי קיש בהתאם לזמן נבק. להתוודע לפנים אלה של המקום

ששלטה במזרח הקווקז במאות )כנסייה קווקזית מתקופת ממלכת אלבניה הקדומה 

 (. שני לילות)לינה בשקי .   ובאתרים  אחרים באיזור, (הראשונות לספירה

 באקו , (Gebela)גבלה   - 4יום 

אחת , (Gebela)גבלה  דרך, נשוב לבאקו בדרך היפה  העוברת לרגלי רכס הקווקז הגבוה

נעלה לתצפית .  השוכנת בסביבה ירוקה ומוקפת יערות, אן'הערים העתיקות ביותר באזרבייג

שהייתה בירתה של ממלכת אלבניה הקווקזית , ונשקיף על העיר( אם יפעל)בעזרת רכבל 
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) ושמאחי ( -Ismailli)נמשיך להתקדם מזרחה לבאקו דרך אסמעילי . שנה 444במשך 

(Shamakhy -  צומת דרכים ועיר היסטורית בה משחזרים בשנים האחרונות את אחד

 .  המסגדים הגדולים והמפוארים בקווקז

נטייל בעיר העתיקה  -ונתחיל את סיורנו בה , בשעת אחר הצהריים נגיע חזרה לבאקו

בכיכר , 11 -במסגד מוחמד מהמאה ה, שידעה תקופות פאר בימי הביניים  המוקפת חומה

נבקר בפארק . זה של הסוחרים הבוכרים -ומתחרהו " מולטאני"סאראי   -ווןבקרא, השוק

בין ארמניה  1991-שם קבורים חלק מהרוגי מלחמת נגורנו קרבך שהתרחשה ב, המרטירים

נמשיך ונבקר בארמון השירוואן . ובתוכם גם לוחם יהודי שזכה לעיטורי גבורה, אן'ואזרביג

המפורסמים ( Karavan Saray)מהקרוואן סראי המרשים ובכמה ( Shirvan Shaa's)שאה 

 Kiz)" מגדל הבתולה"נבקר ב. שרידים לימיה כתחנה חשובה בדרך המשי –של העיר 

Kalasi )- נתרשם מהבניה המפוארת של . ונצפה על העיר והמפרץ, ו"אתר ברשימת אונסק

אז נחשבה באקו ליצואנית הנפט הגדולה   04 -שלהי המאה התשע עשרה וראשית המאה  ה

הנחשבת לאחת  -ונטייל בטיילת המטופחת , נבקר במוזיאון השטיחים המרהיב. בעולם

 (..לילה אחד)לינה בבאקו .  הכל במגבלות הזמן שיעמוד לרשותנו. הגדולות והיפות בעולם

 

  (Quba)  חצי האי אבשרון ונסיעה לקובה : ארץ האש,  .יום 

הדת , שבו היסטוריה מעניינת של מפגשים דתיים בין אסלאם, חצי האי אבשרוןבבוקר ניסע ל

אחד ממקדשי האש היחידים שנותרו , נבקר באטשגה. הזורואסטרית הקדומה ודתות הודו

אתר מופלא זה התקדש מאז ימי קדם בשל אש תמיד שמקורה בפרצי גז טבעי שעד . בעולם

במתכונתו  המקום נבנה 14-11 -ך המאות הבמהל. לפני כמה עשרות שנים עדיין בערה בו

הנוכחית על ידי סוחרים הודיים שהתיישבו במרחב הקווקז ומצאו אותו ראוי כאתר סגידה 

אתר שבו  עד היום בוער גז , נמשיך לביקור ביאנאר דאג. אלת הלהבה ההינדואית, וואלה'לג

 .טבעי שפורץ מהקרקע

ובהמשך ליד מפעלי , ם מהעתיקים ביותרחלק, שדות נפט, נעבור באזורים של מאגרי מלח

שחלקם חדלו לעבוד אחר התמוטטות ברית המועצות וחלקם שוקמו  –הפטרוכימיה הגדולים 

 . בשנים האחרונות

נעלה על רכבים קטנים ונעפיל לבשברמאג , בדרכנו צפונה, לאחר הביקור בחצי האי

(Beshbermag) ,האמונה נקבר אחד י "שן סלע גבוהה היושבת מעל הים הכספי בה עפ

בצפון מזרח ( Quba)נמשיך בנסיעה לעבר קובה . אסלאמים הקדומים-מהנביאים הפרו

זהו גם . שיושבים בה שיעים וגם סונים, בעלת אופי כפרי, קובה היא עיירת מחוז. המדינה

שמעבר לו , העיירה יושבת לשפת נהר. מרכז חשוב של אריגת שטיחים וגידול תפוחים

, שכונה יהודית המופרדת מהעיירה, (Krasnaya Sloboda)סלובודה  -קרסניה'נמצאת 

. ריים רבים ברכס הקווקזהר שאליה הגיעו כבר לפני מאות שנים יהודים שישבו בכפרים

, מהגדולות בקווקז, בשל הקהילה היהודית "ירושלים של הקווקז"בעברה כונתה קובה 

 . שישבה בה
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השולטים על מסחר מגוון  יזמים וסוחריםמ הפכו יהודי קובה ל"מאז התמוטטות בריה

, עם זאת. והצלחתם הכלכלית ניכרת במקום, ין'סובייטים ממוסקבה ועד בייג -בשווקים פוסט

נסייר בעיר ובאזור .  רוב יהודי קובה הגרו בעשורים האחרונים למרכזי המסחר הגדולים

לילה )ינה בקובה ל. היהודי על בתי הכנסת והבנייה הפרטית המעניינת המאפיינים אותו

 (. אחד

 חינאליק, עליה לרכס הקווקז:  2יום 

נעבור בתוך זמן קצר בנופים מרהיבים ומשתנים . נקדיש את היום לסיור ייחודי בקווקז הגבוה

בחלקם מדוברות עדיין , במרומי הרכס ונעלה ברכבים קטנים  לעבר כפרים ציוריים היושבים

בדרך נשלב הליכות רגליות . מקומיות ייחודיותונשמרו מסורות , שפות קווקזיות עתיקות

 (. שני לילות)עם ערב נחזור ללינה בבאקו . בטבע העוצר נשימה

 

 ובאקו ( Gobustan)שמורת גובוסטן   -0יום 

בשולי רכס  השוכנת באזור גבעות מדרום לבאקו, "גובוסטאן"הבוקר נסע לשמורה הלאומית 

בשל  והיא מפורסמת, 0441-ו ב"ת של אונסקהשמורה הוכרזה כאתר מורשת עולמי. הקווקז

באזור התיישבו . עושר ציורי הסלע העתיקים והמיוחדים ובשל תופעות וולקניות יוצאות דופן

ונתרשם מהיצירות העתיקות המתארות  נטייל בשמורה. גם פליטים מהמלחמה בקאראבך

, ם את ביקורינו בהנחזור לבאקו ונשלי. הספירה לפני 8-סצנות מחיי היום יום החל מהאלף ה

וגם על סיפור האהבה של עלי , על התפתחות העיר כיום, וגם נשמע על דמויות היסטוריות

רומן מופלא שיצר יהודי שגדל בבאקו ואימץ זהות של , המוסלמי ונינו הנוצריה הגיאורגית

 .לינה בבאקו. נסיך קווקזי

 תל אביב –באקו , 8יום 

 . א בטיסה לתל אביבבשעות הבוקר  ניפרד מבאקו היפה ונצ

 

 :ול לאדם בחדר זוגימחיר הטי

 495$   באקו - א"ת טיסה ישירה

 

 שירותי קרקע

 1525$    מטיילים ומעלה  04בקבוצה של 

    2025$  :עלות כוללת   
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 155 $   תחול תוספת שלמטיילים  15-19בקבוצה של 

 

 $395 – תוספת ליחיד בחדר

 

 :המחיר כולל 

 כולל ארוחות בוקר (ברמה גבוהה* 4 או* .)רגה ראשונה מדבמלונות לילות  1

 (1כ "סה. )ארוחות ערב לאורך כל הטיול כולל ביום ההגעה 

 נסיעה באוטובוס ממוזג

 ידרש במהלך הטיול ירכבים קטנים היכן ש

 אנגלית  ימדריכים מקומיים דובר

 כניסות לאתרים 

 טיפים לנותני השירותים 

 ר חן ברם "ד -מדריך ישראלי מומחה ליעד 

  

 :המחיר אינו כולל 

 אינטרנט רכישה באו בלמדינה בכניסה  -נכון להיום  20$  - אן'גויזה לאזרבי

 ארוחות צהריים 

 טוח רפואי ומטען יב

 כל מה שאינו מופיע בסעיף המחיר כולל 

 

 

 יוני, מאי -תשלומים  0: תשלום
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 טיסות -דמי ביטול 
 . פי גובה החיוב של חברת התעופה-על

 שירותי קרקע  -דמי ביטול 

 
   אין דמי בטול ימי עסקים לפני היציאה         34עד  
   לאדם$  054ימי עסקים לפני היציאה          10-34 

    לאדם$  854ימי עסקים לפני היציאה            1-13

 לא יהיו החזרים ימי עסקים לפני היציאה או פחות 4 

  לתשומת לבכם

יחד עם . מופיעים מעלה הינם דמי הביטול הרשמיים של בתי המלוןדמי הביטול ה. 1

 .ככל שניתן" הנזק"אנו נבחן כל מקרה לגופו ונעשה מצידנו מאמץ למזער את , זאת

   במידה והוצאה ויזה אין החזר. 0  
 

                                                              

                        

 

 


