
  טיול כוכב בבאקו
  

נגשים בבאקו בירת , את החלום הקטן של כל אחד מאיתנו לבקר בנסיכות נפט עשירה
היא עיר " דובאי של הקווקז" באקו הבירה המכונה –בה הכל  היא מרתקת ויש. ן'אזרבייג
מעטרים בניינים פרי תכנונם של מיטב  את קו הרקיע שלה. תוססת ועשירה כקורח, מודרנית

מרשימה וכפרים  הסטוריה, תרבות עתיקה, ארץ של נופים יפים, בנוסף. ולםאדריכלי הע
כל אלה יהפכו את הביקור שלנו לחוויה אחרת שונה . ציוריים בהרי הקווקז המושלגים 

  .והידוע מהמוכר
  

  באקו– תל אביב – 1יום 
ית לאחר קבלת הויזה בכניסה נצא מנמל התעופה וניסע לב. ן 'נטוס לבאקו בירת אזרבייג

באקו מספרת את סיפורה ". דובאי של הקווקז"העשירה המכונה  המלון בבאקו העיר
מציירים את ההווה והעתיד בקו הרקיע הייחודי  , גורדי השחקים המעוצבים- בשלושה חלקים 

מציגה בגאווה את , עולמית הוכרזה כאתר מורשת, העיר העתיקה המוקפת חומה. של העיר
 .לים ובאתרים רבים המספרים על התרבות העתיקהבמגד, העבר שהשתמר בארמונות

-ממנו השתחררה המדינה הצעירה ב, החלק השלישי מספר את סיפור השלטון הסובייטי
לאחר . ונערוך סיור פנוראמי להכירות ראשונית עם העיר היפה ניסע למרכז העיר .1991

 .רגלי בבאקו המוארת בערב נצא לסיור, קבלת החדרים והתרעננות קלה
  
   באקו– 2ם יו

נתחיל בעיר העתיקה המוקפת חומה משלושת צידיה . יום גדוש בסיורים וביקורים לפנינו
, ברחובות המרוצפים שבצידם רוכלים המציעים את מרכולתם נלך". העיר הפנימית"ומכונה 

החאן והמסגד ונבקר בארמון שושלת  נראה את.  סמל העיר–עד למגדל הבתולה העגול 
המוזיאון להסטוריה  החמאם ואת, המוזילאום, ת המבנים דיוואן האנהשירוואנשה הכולל א

נמשיך בסיור ונחצה את הפארק , נראה את מוזיאון הספרים המינייאטורים. של השושלת
מלווים , הנראים כשלוש להבות, מגדלי הלהבה החדישים והגבוהים ביותר בעיר .הלאומי

רצדו בשלל צבעים וצורות כשלוש ובלילה י, המרשים שלהם אותנו במהלך היום במראה
לאורכם של הרחובות הראשיים של  ניסע. להבות ענקיות החותכות את קו הרקיע של העיר

באנדרטת  נבקר. העיר החדשה ונתרשם מבניינים שעוצבו בידי גדולי הארכיטקטים בעולם
 נראה את מוזיאון השטיחים המרשים ואת המרכז לתרבות היידר אלייב שתכננה. הנופלים

  "הבניין המעוות ביותר בעולם"הגאונה זאהה חדיד והוא נושא בגאון את התואר  האדריכלית
 .)בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת לארוחת ערב ומופע פולקלור 

 
  ינאר דאג"הר האש , מקדש האש,  גובוסטאן- יום חופשי -  3יום 

אתר מורשת עולמית של , לביקור בשמורת גובוסטאן) בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת 
נראה את האזורים . שהתגלתה בינות לסלעים הענקיים המאפיינים את הנוף במקום אונסקו

 שנה אחורה לתקופה 10,000במוזיאון הפתוח ונחזור בזמן  נסייר. הבוציים בעלי הנוף הירחי
  . הפרה היסטורית

  . י הקניות בעירמזמן חופשי לקניות באחד ממרכז נשוב לבאקו וככל שהזמן יאפשר נהנה
בדת הפרסית העתיקה  בשעות אחר הצהריים ניסע למקדש האש אשר לו חשיבות רבה

 שסגדו לאש ולצלב ההפוך, המקדש שימש כמקום פולחנם של הזרטוסטרים. זרטוסטרא
הפכו לחלק , שהאש נמצאת במרכזה, מנהגי הדת העתיקה. הנפוץ בין סמלי המזרח הרחוק

. נמשיך להר האש ינארדג, עם רדת החשכה. מדינה חג האשנחגג ב מהתרבות ובחודש מרץ
ההר בוער . באבנים מגז טבעי הפורץ מן האדמה נראה את הלהבות הבוערות מתוך הפתחים

 .בעולם תמיד והוא האתר היחיד שנותר פעיל באזור ובין היחידים שקיימים
 

    תל אביב-  באקו – 4יום 
נהנה מזמן חופשי לקניות ונצא לנמל , נילפני שנפרד מבאקו נבקר בשוק המקומי הססגו

  .ממנו נטוס חזרה לתל אביב "היידר אלייב"התעופה 
  



  
  
  
  

   :המחיר כולל
   .פי המסלול-טיסות בינלאומיות על

   .מיסי נמל ודלק
   בתי מלון מדרגה ראשונה
   ארוחת בוקר מזנון חופשי

   .ן'אוטובוס צמוד על פי הרמה הנהוגה באזרבייג
   .למעט דמי סבלות, ל"ני השירותים בחולנות) טיפים(תשר 

   .מלווה קבוצה
  

     אשרת כניסה-הערות חשובות 
י הרשויות "אשר תונפק בנמל התעופה בבאקו וניתנת ע, ן'דרושה אשרת כניסה לאזרבייג

    .ן'באזרבייג המקומיות 
אינה כלולה במחיר ותשולם על ידי ) באינטרנט$ 23-במקום ו$ 20(עלות אשרת הכניסה 

    .וסעהנ
אין החברה אחראית , למרות כל ההסכמים והתנאים הנוחים לקבלת אשרת כניסה לישראלים

  . ן'י שלטונות אזרבייג"ע לאי מתן אשרה
    .הרשמת המטייל לטיול כמוה כהסכמה להגבלות אלו

יש למלא את טופס הבקשה לאשרת הכניסה שישלח אליך עם , לצורך טיפול באשרת הכניסה
סור למדריך בנקודת המפגש בנמל התעופה בן גוריון על מנת שהמדריך ולמ כרטיס הטיסה

    .יטפל בהליך הבקשה בבאקו
   .עליך לוודא שבדרכונך יש דף ריק לצורך הדבקת אשרת הכניסה

  
   .סדר הביקורים באתרים וסדר ימי הטיול עשויים להשתנות
   .מומלץ לרכוש ביטוח המתאים לפעילויות הכלולות במסלול

   .תערוכות ופסטיבלים תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות, כנסים, קופת ירידיםבת: הערה
  
 


