
כל מדינות אירופה, סלובניה נחשבת 
והסימ הצנועות  השקטות,  ־לאחת 

את  לחבב  שלא  קשה  ביותר.  פטיות 
־המדינה הקטנה הזאת, החבויה בין איטליה, אוס

להתחמק  שהצליחה  וקרואטיה,  הונגריה  טריה, 
שקרעה  האכזרית  האזרחים  ממלחמת  בשלום 
את יוגוסלביה בשנות ה־90 של המאה שעברה. 
האירופי  לאיחוד  היטב  עצמה  שחיברה  מדינה 
ומשקיעה המון באיכות הסביבה ובחיים ירוקים.

יערות  של  נופים  הרבה  תמצאו  בסלובניה 
ועיירות  וערים  יקבים  ספא,  אתרי  מים,  ואגמי 
שקטות, שמזמינות תיירות. הנה מה שיש לראות 

בה בחופשה קצרה:

לובליאנה
־בבירת סלובניה, העיר הגדולה במדינה, מת

גוררים כ־300 אלף תושבים אבל למטיילים בה 
התחושה היא כשל ביקור בעיירה קטנה. 

למראה  עתיקים  בבתים  מלא  העיר  מרכז 
לדעת  כדאי  אבל  אדומים,  רעפים  גגות  בעלי 
20 לאחר שה־ ־שרובם שוחזרו בתחילת המאה ה

 .1895 בשנת  אדמה  ברעידת  קשה  נפגעה  עיר 
שנ אפורים  בניינים  משעממים,  העיר  ־פרוורי 

סלובניה  בתקופה שבה  סובייטית  בהשראה  בנו 
הייתה חלק מיוגוסלביה הקומוניסטית.

מה לראות?
טירה  ממוקמת  העיר  של  הגבוה  בחלק 

להגיע  אפשר  שאליה   ,)Ljubljanski Grad(
ברכב או ברכבל היוצא מכיכר קרקוב שבמרכז 

־העיר. עדיף כמובן לעלות ברגל, בשבילים המ
ולמעלה תמצאו בית קפה  נהדר,  סודרים. הנוף 

וגם מסעדת יוקרה. הנוף המרהיב בחינם.
Presernov trg( היא המרכ־ )כיכר פרשרנוב 
זית בעיר. ממוקמת בה הכנסייה הפרנסיסקנית 
 ,)Franciskanska Cerkev( והיפהפייה  הוורודה 
שני  ניטעו  בכניסה  ב־1660.  לציבור  שנפתחה 
עצים, כדי שיסתירו את פסלו של משורר לאומי 
סלובני הניצב שם, אם כי לא הוא שהטריד את 
אנשי הכנסייה, אלא הנערה העירומה שמעליו, 

שאחריה, לפי הפולקלור המקומי, חיזר.

לטיול  לצאת  כדאי  לנהר  הקרובה  מהכיכר 
מצד  ומסעדות  קפה  בתי  בין  במדרחוב,  רגלי 
מצדו  הנשקפים  יפים  ובתים  הנהר  של  אחד 

־השני. גשרים רבים מתקמרים מעל למים ומח
־ברים בין גדה לגדה, לכל גשר אופי משלו והמ

פורסם מכולם הוא גשר הדרקונים. דרקון, אגב, 
הוא סמלה של העיר.

אפשר  אבל  ברגל,  ללכת  כדאי  בלובליאנה 
בהם  מלאה  שהעיר  אופניים,  על  לרכוב  גם 
זוג חשמלי אחד, לתשומת  )אבל אין בה אפילו 

־לב אנשי משרד התחבורה הישראלי(. אם תגי
עו ביום שישי, לכו לשוק האוכל במרכז העיר, 
מה־ הליכה  דקות  כשלוש   ,Pogacarjev  בכיכר
כיכר המרכזית. השוק נפתח בעשר בבוקר ופועל 
מחודש  שישי,  יום  בכל  בלילה  אחת־עשרה  עד 
המ־  100 את מייצג  השוק  אוקטובר.  ועד   מרץ 

סעדות הטובות בסלובניה והמבחר פשוט עצום. 
מהן,  שאכלתן  החד־פעמיות  הצלחות  את  אגב, 
יהיה עליכם להביא לאחראית הפחים, שתדריך 

אתכם איפה לזרוק מה, כראוי לעיר ירוקה.

בלד
בגן  ואתם   – מלובליאנה  נסיעה  דקות   45
עדן. בלד )Bled( הציורית נראית כאילו נשלפה 
מעמודי ספר אגדות מצוירות לילדים. כמעט כל 

בניין שני הסמוך לאגם הוא מלון, המבחר גדול 
יכולים להרשות לעצמ זול: אם אתם  ־אבל לא 

כם, הזמינו חדר עם נוף לאגם. זה מרגיע ומעורר 
השראה וגם קנאה.

טיפ לחובבי רכיבה: לפני ההזמנה, בררו אם 
האגם  אזור  לאורחים.  אופניים  מחזיק  המלון 
נהדר לרכיבה ויש מסלול סביבו, 6 ק"מ אורכו, 

שאותו אפשר לעשות גם ברגל. רוצים לחסוך? 
 .AirBNB כמו  באתרים  להשכרה  דירה  חפשו 

אופניים תוכלו לשכור גם בעיר הסמוכה.
־בלד היא מקום נהדר לחופשה באווירה ספו

כדאי  סאפ,  בגלישת  להתנסות  אפשר  רטיבית. 
־גם לשחות באגם שמימיו צלולים להפליא ונעי

מים בקיץ, אפשר לשכור סירת משוטים או סתם 
להשתזף על החוף. בלב האגם – אי קטן ועליו 

כנסייה, בית קפה ושירותים ציבוריים. 

אבל האגם אינו הכל:
דטירת בל בנויה על פסגה שממנה אפשר לה־
שקיף על האגם. בפנים – מוזיאון קטן ומסעדה 

רומנטית להפליא.
)Soteska Vintgar( נמצא כרבע  וינטגאר  קניון 
שעה נסיעה מצפון לעיירה. טיפ: סעו בתשומת 
לב, השילוט לא מושלם וכדאי להיעזר בווייז או 

בעזרת המקומיים. 
צר  בערוץ  אלא  קניות,  במרכז  מדובר  לא 
בין הרים מיוערים, שזורם בו נהר שצבע מימיו 
של  התלולים  מדרונותיו  לאורך  שקוף.  טורקיז 

־הקניון נבנה מסלול צר עשוי עץ המאפשר הלי
כה של כקילומטר וחצי עד מפל ובית קפה זעיר 

)וכן, גם שירותים(. 
־מדובר במקום מקסים, שמחבר היטב את המ

טיילים לטבע הנקי של סלובניה.
אגם בוהיני )Bohinj( מרוחק כ־45 דקות מבלד: 
הוא גדול ופחות יפה מאגם בלד הקטנטן, אבל 
תחנת  נמצאת  לאגם  הצמוד  הכביש  בהמשך 
 )Vogel Mountain( ווגל  להר  המטפס  הרכבל 
הסמוך. בחורף מטפסים בעזרתו למסלולי הסקי, 

ובקיץ לתצפית נוף נהדרת על האגם. 
קי בעלת  מסעדה  תמצאו  ווגל  הר  ־במרומי 

זוגי  רכבל  וגם  הליכה  מסלולי  שקופים,  רות 
פתוח וקטן, שממשיך לפסגה נוספת. 

טיפ: הצטיידו בלבוש חם, קר שם גם בקיץ.

ירוק בעיניים
 אחת המדינה הסימפטיות והנעימות באירופה מציעה נופים ירוקים, 

אגמים כחולים, עיר בירה עם גגות אדומים ושלווה מעוררת קנאה

|המזרח הקרוב |
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סלובניה
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לובליאנה
אגם בלד

קרואטיה

חולה על 
 טבע? 
בקרי 

בסלובניה

מ

טיילים בהר ווגל. מימין: הנוף המרשים ממרומי ההר

 בלד היא מקום נהדר 
לחופשה באווירה 

ספורטיבית. אפשר 
להתנסות בגלישת סאפ 

או לשחות באגם
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המערות
־בסלובניה שתי מערות נטיפים ענקיות. פו

סטוינה )Postojna Cave( המפורסמת, ושקוציאן 
)Skocjanske( הצנועה, ששווה לא פחות. 

 36 כבר  ביקרו  פוסטוינה  שבמערת  אומרים 
מיליון תיירים מאז שהתגלתה לפני כ־200 שנה. 
כרטיסי הכניסה אינם זולים, כ־120 שקל לאדם, 
האווירה מזכירה מין דיסנילנד, עם שטיח אדום 

תמו שמבזיקים  זריזים  וצלמים  לפתח  ־המוביל 
תמורת  ביציאה  אותן  לכם  למכור  ומנסים  נות 
7 אירו האחת, אבל בפנים העסק מרשים: אורך 
המערה 24 ק"מ, וחלק מהדרך מתבצע בנסיעה, 
האדמה  למעמקי  הדוהרת  לונה־פארק  ברכבת 
וחצי(.  3 ק"מ  )כמעט עשר דקות נסיעה לאורך 
רק אחר כך מתחיל סיור רגלי, כקילומטר וחצי 

אורכו, בשביל נוח שמתאים לכל גיל. 
הטמפרטורה  כי  חם  בלבוש  להצטייד  רצוי 
במ־ לצלם  אסור  מעלות.   10 בסביבות  במערה 
מתקדמים  סמארטפונים  אבל  פלאש,  עם  ערה 

יוכלו לעשות את העבודה גם בתאורה חלשה.
של  האתר  הממוסחרת,  לפוסטוינה  בניגוד 

שקוציאן קטן וצנוע. 
80 שקל, הבי־ ־החניון חינמי, מחיר הכניסה כ
קור מודרך בלבד ובכל שעה יוצא סיור. המערה 
במשך  נהר.  זורם  ובתחתיתה  ומדהימה  ענקית 

בתחו חלקלקות  במדרגות  יורדים  כמעט  ־שעה 
שה של הרפתקה וראשוניות, אולי בגלל מיעוט 
של  אלא  בסיור,  מסחור  הרגשת  אין  התיירים. 
צפייה בפלא טבע, שאסור לצלמו. יוצאים לתוך 
בין  היא  והבחירה  מפלים,  שסביבו  קסום  יער 
תצפיות,  הכולל  הליכה,  במסלול  כשעה  לטפס 
)אתר:  כדאי  בהחלט  רכבל.  בקרון  לעלות  ובין 

.)park-skocjanske-jame.si

פורטורוז
כשעה  או  מלובליאנה  נסיעה  וחצי  כשעה 
 – הסלובנית"  "הריביירה  על  המערות,  מאזור 
)רק  סלובניה  של  יחסית  הקצרה  החוף  רצועת 
וזה  לאיטליה,  קרואטיה  בין  מפרידים  ק"מ   46
פורטורוז  נמצאת   – לסלובנים(  שנותר  השטח 

.)Portoroz(
הוורדים,  נמל  הוא  פורטורוז  השם  פירוש 
כי  הסלובנים,  בעבור  אילת  מעין  היא  והעיר 
בחורף הטמפרטורה הממוצעת בה גבוהה בכ־15 

מעלות מאשר בלובליאנה.
ביופייה.  מלהיבה  אינה  עצמה  החוף  רצועת 
ים  וחול  דשא,  או  בטון  מכוסים  ממנה  חלקים 
בנוסח ישראל כמעט לא תמצאו. אז מה כן? בתי 

קזי בתי  שני  יוקרה,  מכוניות  מפוארים,  ־מלון 
נו, מרכזי ספא, בתי קפה לאורך החוף ואפשרות 

לשכור אופניים.
בריביירה  נופש  עיירות  מזכירה  פורטורוז 
יותר  זולה  יותר,  צנועה  היא  אבל  הצרפתית, 
וללא ספק בטוחה יותר. אם הגעתם אליה ליותר 
כמו  בסביבה,  נוספות  אפשרויות  חפשו  מיום, 

קפיצה לערים שכנות, גם מעבר לגבולות.

כדאי לדעת:
אוסטריה  איטליה,  שכנותיה  כמו  סלובניה,   †
אומר  זה  האירופי.  באיחוד  חברה  והונגריה, 
לעצור  תידרשו  לא  ברכב,  מגיעים  אתם  שאם 
או להציג דרכון )אלא בגבול עם קרואטיה, וגם 
אז ההליך קצר( ושהמטבע שבו משתמשים הוא 

אירו.
התיירים  רוב  בסלובניה משובחים.  הכבישים   †

־מגיעים ברכב והמרחקים קצרים: מגבול אוסט
הנסיעה  משך  לובליאנה,  סלובניה,  לבירת  ריה 
כשעה. מוונציה או מגבול הונגריה – כשעתיים.

יעיל.  אך  קטן  לובליאנה  של  התעופה  נמל   †
לכאן לא חייבים להגיע שלוש שעות ויותר לפני 

הטיסה. שעה וחצי יספיקו לכל ההליך.
מספר  אך  לישראל,  בגודלה  דומה  סלובניה   †

־תושביה קטן בהרבה, כך שהכבישים אינם עמו
באפ להיעזר  מומלץ  בנהיגה  זאת,  ובכל  ־סים. 

נוהרים  אז  בסופי שבוע,  בעיקר  ווייז,  ליקציית 
למדינה תיירים רבים מהמדינות השכנות.

שנשכר  ברכב  לסלובניה  נכנסים  אתם  אם   †
־במדינה שכנה )אוסטריה או איטליה(, עצרו בת

שמאפשרת  מדבקה  וקנו  הראשונה  הדלק  חנת 
)מחיר:  לכם לנסוע בכבישים המהירים במדינה 
התשלום  את  תחסכו  כך  ימים(.  ל־10  אירו   15

לפני כל כניסה לכביש.
† החורף בסלובניה אינו קל, קר ואזורים רבים 
בה מושלגים. הזמן הטוב לבקר הוא בין האביב 
זאת  בכל  אם  אוקטובר.  סוף  עד  ממאי  לסתיו, 
הרבים  הספא  נצלו את אתרי   – בחורף  בחרתם 

במדינה ואת אתרי הסקי. 8

הכותב היה אורח לשכת התיירות של סלובניה: 
slovenia.info
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1. נוף כפרי ירוק
2. פרדיאמה, 

בקרבת פוסטוינה
3. הגגות 
 האדומים 

של לובליאנה 
4. טיילת הנהר 

בלובליאנה, 
בירת סלובניה

באיזו מערה עדיף לבקר? †
אם אתם מגיעים עם ילדים וצריכים 

לבחור – לכו על פוסטוינה, בגלל הנסיעה 
ברכבת. מטיילים לבד? עדיפה שקוציאן.

 מה כדאי לעשות בריביירה  †
הסלובנית?

לקפוץ ליום טיול בוונציה או בטריאסט.

2 שאלות
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