
 

 
 

 

 סרביה

 –למשפחות  חופשת קיץ רטובה וטיולים מרתקים
 אייר סרביהטיסת 

 

מדינה יפהפייה השופעת הרים  .אירופה רפובליקה יוגוסלבית לשעבר, השוכנת במרכז, סרביה

אחת המדינות שהתפלגה מיוגוסלביה הגדולה של מי שהיה ויערות, אגמים ומרחבים ירוקים. 

מנהיג משמעותי ומפורסם של הפרטיזנים , אשר היה המרשל טיטו –מנהיגה הבלתי מעורער 

שלחמו בנאצים, מרבית עוזריו הקרובים ושומרי ראשו היו יהודים. כיום יש בסרביה מיעוט יהודי 

ם עם סיפורים מאד מעניינים. בקהילה זו קטן, אולם היסטוריה יהודית ניכרת כמעט בכל מקו

התקיימה לפני מלחמת העולם קהילה יהודית גדולה של ספרדים ואשכנזים שחיו ביחד 

הוא חוויה מרתקת לראות אשכנזים  –בהרמוניה. בית העלמין היהודי ששרד בשלמותו בבלגרד 

בבלגרד ובערים וספרדים אחד ליד השני. בתי הכנסת הגדולים, גם הם שרדו בעיר נוביסאד ו

 קטנות נוספות. סיפורי הקהילה היהודית לפני ובתקופת השואה הינם סיפורים מרתקים.

אשר  ומרהיבכוכבים, מלון איכותי  5הטיול שלנו לסרביה הוא טיול כוכב המבוסס על מלון אחד 

 בצמוד למלון ישנו פארק מים שהוא .בלקןיותר בכל מדינות הלמלון הטוב ב נבחר 2014בשנת 

 חוויה לכל המשפחה ! אחד מהגדולים ביותר בכל אירופה. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 *IZVOR  5 מלון
izvor.com-hotel-http://www.a/ 

 

 
ממוקם במרכז עיירת הספא אראנדילובאץ  ק"מ מבלגרד, 75 -השוכן כ המלון המפואר

(Arandjelovac בסמוך לפארק ,)( בוקוביצקהBukovicka Park הוא מציע אזור ספא גדול עם .)
מהגדולים באירופה הכולל מגלשות מים ענקיות ועוד בריכה מקורה ובריכה חיצונית. פארק מים 

 ממוקם גם הוא באתר.מתקנים רבים. הפארק 
 

וחדר בר, , מרפסת, מיני DVDעם נגן  LCDחדרים מודרניים וממוזגים הכוללים טלוויזיית  165במלון 
 רחצה עם חלוקי רחצה ונעלי בית. לחדרים מסוימים יש אמבט עיסוי פרטי.

 
אונות אדים ומתקני , המציע מגוון נרחב של סאונות יבשות, סמתחם ספא )ללא תשלום(  במלון

  בריאות אחרים
 מבחר גדול של עיסויים וטיפולי יופי ובריאות. -בתשלום 

 
 . ואולם באולינג ם. חדר משחקים לילדיםאלחוטי בחינמציע גישה לאינטרנט המלון 

http://www.a-hotel-izvor.com/


 

 
 

 

 כשרות

אחרי ט' באב. הבישול יבוצע על ידי צוות  שבועות 3אנו מכשירים מטבח וחדר אוכל במלון למשך 
ובימים כולל ארוחת צהריים ישראלי ומשגיח כשרות צמוד. בימים בהם נהנה מהמלון יהיה פנסיון מלא 

 צהריים מכריכים שנכין לעצמנו בארוחת הבוקר.בהם נצא לסיורים, נאכל 
 

 יהדות 

 .ןקבללשעבר שב יהדות יוגוסלביה היא אחת הקהילות היהודיות הגדולות בין קהילות יהדות סרביה
כשהראשונים שבהם הגיעו אליה  היהודים הראשונים שישבו בסרביה עשו זאת כבר בימי הביניים

 וכן משנת מהונגריה יהיהודים נוספים הגיעו אל .דוברובניקומ מאיטליה 14-וה 13-במאה ה
חיו  ,שנות חיי היהודים בבלגרד 300-לאורך כ .הגיעו אליה פליטים רבים מגירוש ספרד 1492

שגשגו  האימפריה העות'מאנית על ידי סרביה בשיתוף בין הקהילות. עם כיבוש וספרדים אשכנזים בה
 .יקסלוניו ונציה ,סופיה עם סחר של היהודים בהר בגלל קשרי המבפרט, בעיק בלגרד היהודים והעיר

הרב  של הגעתו  .ואיטליה אסיה ,ספרד ,אירופה ממרכז ח החלו גם גלי ההגירה שהגיעועם הפיתו
הקהילה  מאוד.על המרכז הרבני והתורני בעיר ופיתח אותו רבות השפיע , מקושטא יהודה לירמה

הדתית, הוקמו מוסדות  עם קבלת האוטונומיהה, מלחמת העולם הראשונ התפתחה מאוד לפני ואחרי
של הקהילות האשכנזית והספרדית ומספר היהודים במדינה עלה. רובם של יהודי  חינוך ובתי כנסת

הפרטיזנים הקומוניסטים  .ואלו שנותרו עלו ברובם למדינת ישראל השואה סרביה נספו במהלך
 1,000-כיום יש בסרביה כ.ורותיהםנתנו מקלט ליהודים, ויהודים רבים לחמו בש טיטו בהנהגת

 .הבירה יהודים, בעיקר בבלגרד
 

 

 מסלול הטיול

 בלגרד  –' : ת"א ,  ב1 יום

נבקר בגן החיות של בלגרד הממוקם נטוס בטיסה ישירה לבלגרד, בירת סרביה. לאחר הנחיתה 

מינים. בתום הביקור נערוך  270 -חיות ו 2,000דונם. בגן מעל  70 -במרכז העיר והמשתרע על כ

 שיט מהנה על הדנובה. בתום הסיורים העברה לבית המלון. 

 

 מלון איזבור ':, ג2יום 

דולים באירופה, ספא, היום נהנה מהמלון ממגוון הפינוקים המוצעים לנו במלון. פארק מים מהג

 בריכות מקורות עם מים טרמיים, אמבט הידרו מסאג', סאונה פינית, סאונת אדים, ספא רוסי ועוד.

 

 הגעה למלון –נובי סאד  –סרמסקי קרלובצ'י  –מצודת פטרובארדין , ד': 3יום 

הנחשב לאחד המבצרים  18-מן המאה  ניסע לביקור במצודת פטרובארדיןלאחר ארוחת הבוקר 

אשר  מ”יושבת על מחילות תת קרקעיות באורך מספר קמצודה ה הגדולים והמרשימים באירופה.

. ניראה את השעון המיוחד מתנת הקיסרית מריה מני'זירת מלחמה בין הצבא האוסטרי לעות ושימש

תרזה. כיום המצודה משמשת כמרכז אומנתי, ומידי שנה נערך פסטיבל מוסיקה בין לאומי אקזיט. 

. נסיים נמשיך לעיר היין הברוקית סרמסקי קרלובצי, בה מיצרים יין מתקתק מענבים וצמחים מקומיים

על גדות הדנובה, בירת מחוז היושבת בסרביה, עיר השנייה בגודלה ה, עיר נובי סאדבביקור ב

וויוודינה, שבעברה הייתה שייכת לממלכת הונגריה. בעיר התקיימה קהילה יהודית מפוארת עד 

נסייר במרכזה ההיסטורי השואה. אחת מהמשפחות היהודיות בעיר הייתה משפחתו של טומי לפיד. 

,נראה את כיכר החירות, בית 19-ה היפה והמטופח שבנייניו מעוצבים בסגנון אדריכלי מהמאה

נבקר בבית הכנסת  .העירייה, ארמון הבישוף ואת פסלו של האומן הסרבי הדגול איבן משטרוביץ

 המפואר ונשמע את סיפורו.

 

 , פיקניק על האגםמלון איזבור :, ה'4יום 

משחקי חברה. היום נהנה מיום חוויתי שבו נערוך פיקניק על שפת אגם גדול. נוכל לדוג דגים ולערוך 

ארוחת הצהריים תכלול ארוחת ברביקיו. נחזור למלון בשעות אחר הצהריים המאוחרות לפני ארוחת 

 הערב.

 



 

 
 

 

 

 : מלון איזבור, ו'5יום 

היום נהנה ממגוון הפינוקים המוצעים לנו במלון. המעוניינים יוכלו לסייר בעיירה ארנגלובץ' בה נמצא 

קצה העיירה ישנה מערה מתקופת האדם הקדמון. נוכל לבקר המלון. זוהי עיירת מרחצאות ידועה. ב

 במערה.

 

 : מלון איזבור, שבת6יום 

במלון יפעל בית כנסת. לאחר התפילות נוכל לצאת לסיור בפארק הצמוד למלון ובו פסלים מיוחדים 

 של אמנים רבים וכן מתקנים לילדים.

 

 תל אביב –בלגרד  –: מלון איזבור , א'7יום 

בשפה הסרבית. העיר יושבת , ”העיר הלבנה“ד מהמלון וניסע לעבר בלגרד, לאחר ארוחת הבוקר ניפר

, כיכר טרזיה שבעבר הייתה נקודת הבמפגש הנהרות סאווה ודנובה. נראה את הפרלמנט, בית העיריי

כיכר הרפובליקה בו  נראה גם אתומלון מוסקבה האימפריאלי.  רקעיחלוקת המים לעיר ממאגר תת ק

ו. נבקר במבצר קלמגדן המרשים, משם נצפה אל חיבור נהר הסאווה עם הדנובה פיסלו של הנסיך מיכאל

סימלה של העיר בלגרד. נטייל במדרחוב קנז מיכאילובה. ’, מ 14המשקיף אלינו מגובה  "ויקטור“ואל פסל 

אחוזת הקבר של המרשל ”, בית הפרחים”נבקר בבית הכנסת סוכת שלום )אם יתאפשר(, נמשיך לביקור ב

הרפובליקות של  6וז טיטו, המנהיג הבלתי מעורער, מפקד הפרטיזנים, שידע לשמור על אחדות יוסיפ בר

נמריא מנמל התעופה בבלגרד  בתום הסיור ניסע לשדה התעופה.תם ונשלם טיולינו. יוגוסלביה לשעבר. 

 של היום השמיני. נחיתה בארץ בשעות הבוקר המוקדמות חזרה לארץ.

 

 משך הטיול חזרה  יציאה קוד טיול
אדם 

 בחדר זוגי
תוספת יחיד 

 בחדר
מבוגר שלישי 

 בחדר

 6ילד עד גיל 
כשלישי/רביעי 

 בחדר

 6-12ילד בין 
כשלישי/רביעי 

 בחדר

SER0708 07/08/2017 14/08/2017 7 1255 € 995 1435€ 245€  € 1475 ימים € 

SER1408 14/08/2017 21/08/2017 7 1255 € 995 1435€ 245€  € 1475 ימים € 

SER2108 21/08/2017 28/08/2017 7 1255 € 995 1435€ 245€  € 1475 ימים € 

  איש בחדר. 4ישנה אפשרות עד 

  המחיר כולל

 הטיסה בינ"ל ישיר 

  ברמת סטנדרט )ניתן לשדרג(  -חדר מלון 

 חצי פנסיון + ארוחות צהריים ארוזות 

 )ארוחת ברביקיו )פיקניק 

 כמפורט בתכנית אוטובוס תיירים ממוזג 

 ות לאתרים כמפורט בתכניתכניס 

  בסיסי –ביטוח נסיעות, בריאות  ומטען 

 כניסה חופשית לפארק המים 

 ומתקני הספא שימוש חופשי בבריכות המלון 

 מדריך מצוות שי בר אילן 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 המחיר אינו כולל

 לאדם. 60€בסך של  טיפים לנותני שירותים בחו"ל   

  הוצאות אישיות 

  ביטוח בריאות )לפי הצורך(הרחבות 

  למעוניינים ימכרו חבילות טיפולים במחיר מיוחד לאורחינו –מיוחדים טיפולי בריאות וספא 

 

 ביטוח

 זו פוליסה. הבסיסית ברמה ומטען בריאות ביטוח פוליסת הטיול במחיר כוללים אילן בר בשי אנו

 ממחלה סובלים, קבוע בסיס על כלשהן תרופות לוקחים אתם באם. בריאים כאנשים אתכם מכסה

 הפוליסה את להרחיב נדרשים הנכם, וכדומה האחרונה השנה בחצי מאושפזים הייתם, כלשהי כרונית

 ותיעשה בלבד האישית אחריותכם על היא הפוליסה הרחבת. למצבכם בהתאמה מכוסים שתהיו בכדי

 !הביטוח חברת מול ישירות

 שתידרשו מהמחיר הטיול במחיר הכלולה הבסיסית הפוליסה של העלות תקוזז, להרחבה שנזקק למי

 .הבריאותי מצבכם לפי השדרוג עבור לשלם

 תנאי בסעיף כמפורט) ביטול בדמי אתכם מכסה( הצורך לפי בהתאמה המורחבת/הבסיסית) הפוליסה

 .הפוליסה בתנאי שמפורט כפי רפואיות מסיבות השתתפותכם לבטל שתאלצו במקרה גם( ביטול

 !הבריאותי למצבכם המתאים ביטוח ללא ל"לחו לנסוע לא וזכרו! בריאות רק

 

אנו ממליצים בפני הנרשמים לרכוש ביטוח לטיול מיד עם ההרשמה בעבור ימי הטיול. דבר זה מבטיח 

 הוצאות במקרה של ביטול השתתפות. ניתן לרכוש ביטוח בתנאים מועדפים במשרדנו. החזר

 

 חשוב לדעת

 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה‘ וחול המועד בארץ, ימי א* ימי שישי ושבת, ימי חג 

 יתווספו מחיריהן לדמי ‘, * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד

 נקובים לעילה הביטול   

 נוסעים משלמים 25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 

 להגיע למפגש הקבוצה ולהתעדכן סופית, בכל השינויים הרבים  * על הנוסע מוטלת האחריות

 ל. כל מסלול עובר "במסלול הסופי לאחר עדכון טיסות פנים ושינויי סוכני הנסיעות בחו המתבצעים   

 שינויים בהתאם לנ"ל ובנסיבות שינויי אקלים רציניים או מפגעים ושינויים הכרחיים. אין לנו כסוכני    

 המתבקשים בחלוף החודשים הרבים מאז תכנון הטיול המקורי.  שליטה על שינויים רביםנסיעות    

 ההרשמה לטיול עקב השינויים במסלול, יוחזר לנוסע כל  בכל מקרה שהנוסע ימצא לנכון לבטל   

 .כספו   

 * ביצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט

 חודשים לפחות 6-* יש לוודא שהדרכון תקף ל

 אחרות אובייקטיביות וסיבות פנימיות טיסות בזמני שינוי עקב הטיול במסלול שינויים יתכנו* 

 

 דמי ביטול

  לאדם 70€ –לפני היציאה  מי עבודהי 30עד 

 29  משווי החבילה 50% – מי עבודה י 14עד   

 13  משווי החבילה 75 – מי עבודהי 7עד 

 7 משווי החבילה 100% –עד ליציאה  מי עבודהי 

 

 


