
 סלובניה
 מדריך למטייל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליפשיץ בנימין נכתב ע"י



 ימים 5-למסלול ת הצע

 יום א': סביבת אגם בלד
 (Blejsko Jezero) אגם בלד

אגם פסטורלי שנמצא בעיר בלד, ובמרכזו אי. ניתן לשוט לאי בעזרת סירות ה"פלטנה" הייחודיות 

מנוע באגם(. ניתן גם לעשות הקפה של האגם לאגם, או לשכור סירת משוטים )יש איסור על סירות 

ברגל, במכונית או ברכבת התיירים. אפשר, בנוסף לכך, גם לרחוץ באגם באחד מחופי הרחצה 

 המוסדרים.

מערב האגם יש תחנת השכרת סירות משוטים וסירות פלטנה. בסירות המשוטים יכולים לשוט -בדרום

 אנשים.  3או  5

 חנות ובית ייצור של דבש סלובני. מומלץ!יש  Selo Pri Bleduבדרך לכפר 

 יורו לשעה. 21לסירת משוטים:  יורו לאדם. 21לסירת פלטנה )שייט הלוך וחוזר לאי(:  מחיר 

 
 .האי באגם בלד

 

 



 (Blejskj Grad) טירת בלד

בטירה יש מוזיאון המספר את מזרחי של אגם בלד. -טירה מרשימה שנמצאת על צוק, בקצהו הצפון

 היסטוריות.-האזור והטירה, כולל ממצאים ארכאולוגיים מתקופות פרהתולדות 

 יום.יוצא ממקומות שונים בבלד לטירת בלד מדי  ALPETOURשל חברת  אוטובוס

 .21יורו לילדים מתחת לגיל  3.5יורו למבוגר,  8 מחיר

 

 . טירת בלד

 

 (Blejskj Vintgar) וינטגאר נקיק

ההליכה מתבצעת על גשר עץ, המתפתל  , הנמצא סמוך לבלד.יפהפה שמתחתיו זורם נחל נקיק

אורך ההליכה הוא כשישה ק"מ לכל כיוון, למרות שהמסלול הוא קל ולא מאמץ. לאחר  לאורך הנקיק.

 , צריך לחזור את הדרך בחזרה.Slap Sumההגעה למפל בסוף המסלול, 

 יוצא מבלד לוינטגאר מדי יום בבוקר. ALPETOURשל חברת  אוטובוס

 , הסמוכה לנקיק.Podhomיוצאת מתחנת אגם בלד לתחנת רכבת 

  יורו. 1: יורו, ילד 1 –: מבוגר מחיר



 
 .ערוץ וינטגאר

 יום ב': סביבת אגם בוהיני
 (Slap Savica) מפל סביצה

אחד המפלים הגבוהים והמרשימים ביותר בסלובניה, אטרקציה תיירותית מפורסמת. ניתן לעלות 

במכונית עד לחניון המפל ולהתחיל לעלות שם לכיוון המפל, ואפשר לחנות ליד קמפינג זלאטורוג 

 511ק"מ לכל כיוון. לאחר ההגעה לקופת התשלום, צריך לעלות  1.5ולעלות עד למפל במסלול של 

ת עד למפל )הזדמנות טובה לעשות קצת ספורט(, אבל המפל המדהים הוא גמול נהדר מדרגו

 למאמץ.

 יוצא מבלד למפל סביצה שלוש פעמים ביום. ALPETOURשל חברת  אוטובוס

 



 

 .מפל סביצה

 

 (Vogel Mountain) הר ווגל

כמרכז למסלולי הליכה עם נוף  –כמרכז סקי ובקיץ  הר החרמון של הסלובנים, שמשמש בחורף

 ניתן לעלות על ההר ברכבל סגור, היוצא סמוך לקמפינג זלאטורוג. מדהים על סביבת אגם בוהיני.

 יוצא מבלד לכיוון מפל סביצה, ועוצר בקמפינג זלאטורוג. ALPETOURשל חברת  אוטובוס

 יורו. 8יורו, לילד:  21הלוך ושוב למבוגר:  מחיר



 
 . הנוף מהר ווגל

 

 (Korita Mostnice) נקיק מוסטניצה

נקיק קצת פחות ידוע מוינטגאר, אך שקט ורגוע ממנו. המסלול מהחניון עובר דרך נקודות תצפית לנוף 

מדהים של האלפים היוליאניים, דרך יער ולבסוף מגיע אל קופת התשלום. לאחריה, אורך המסלול 

 לא לחזור לקראת האמצע.הוא שעה וחצי לכל כיוון, אז מומלץ לא ללכת עד סופו א

 יורו. 1.5 מחיר 

 

 .נהר מוסטניצה



 מערת פוסטוינה': גיום 
 (Postojnska jama) מערת פוסטוינה

מערת נטיפים גדולה ומרשימה, האטרקציה המפורסמת ביותר בסלובניה. המערה נמצאת ליד העיר 

על ק"מ, ורוב הנסיעה היא על האוטוסטרדה.  211הוא  פוסטוינה. אורכה של הנסיעה מבלד

הכרטיסים כתובה השעה שבה יהיה הסיור. לאחר שהגיע זמן הסיור, המעבר נפתח, ונכנסים לרציף 

רכבות התיירים, שמובילות את המבקרים דרך אולמות מלאים נטיפים וזקיפים. לאחר סיום הנסיעה, 

ריך קולי בעברית(. לשוכרי מדריך קולי יש סיור נפרד. מתחלקים לקבוצות )מומלץ לשכור בקופות מד

בסוף הסיור, מגיעים לאולם אורך מסלול ההליכה במערה כקילומטר וחצי, וההליכה אינה מאמצת. 

הנשפים, שבו נערכים לעיתים קונצרטים, ובו יש חנות מזכרות. משם יש מעבר לרציף, שממנו יוצאות 

 רכבות בחזרה אל הכניסה.

כרטיסים גם לתצוגת הפרפרים ולאולם חיות המערה. לאולם חיות המערה יש מדריך  מומלץ לקנות

 למערה עצמה.קולי בעברית, שמתקבל ללא תשלום נוסף אם שכרתם מדריך קולי 

אמנם המחיר אינו זול, אך האטרקציה מתגמלת. ישנו מספר רב של חבילות, והמומלצת ביניהן  מחיר

היא חבילה הכוללת את המערה, את תצוגת הפרפרים, את אולם חיות המערה ואת מצודת 

 יורו לילד. 11יורו למבוגר,  33פרדיאמה. מחיר החבילה: 

 

 נטיפים במערת פוסטוינה. 

  

 (Predjamski grad) מצודת פרדיאמה

מקום מושבו של האביר ארזם, שלכבודו . , פירוש שמה "לפני המערה"מצודה לבנה החצובה בסלע

נערך מדי שנה בטירה טורניר אבירים. הסיור בטירה חווייתי מאוד, ומספק הצצה לחיים בטירה 

 אירופאית טיפוסית. מדריך לטירה זמין גם בעברית.

 הכניסה כלול ברוב החבילות של מערת פוסטוינה.מחיר מחיר 



 

 .מצודת פרדיאמה

 ופיראן שקוציאןמערת ': דיום 
 (Škocjan jame) שקוציאןמערת 

קרקעי שזורם בתוכה. אמנם -מערה גדולה ויפה, עם הרבה נטיפים ותצורות מרשימות, וגם נהר תת

 ממערת פוסטוינה, אך היא יפה לא פחות. פחותהיא מפורסמת 

המסלול עובר תחילה דרך אולמות  , אך הוא אינו קשה.ק"מ 3המעגלי במערה נמשך  מסלול ההליכה

נטיפים, אחר כך דרך אולם העוגבים, ולאחר מכן עוברים על גשר, שנמצא מעל נהר הרייקה, הזורם 

במערה. לאחר עוגד הליכה, מגיעים לאולם האחרון, שבו אפשר לצלם. שם גם יוצאים מהמערה. יש 

 י אפשרויות חזרה אל קופת התשלום שלמעלה: מעלית ועלייה ברגל. מומלץ לעלות במעלית.שת

 רכבת מלובליאנה יוצאת לתחנת דיוצ'ה, ומשם יוצא אוטובוס )פרטים באתר הרכבת(.רכבת 

קרקעי )מודרך( ומסלול קצר יותר, שעובר ליד נהר -יש שתי אפשרויות: מסלול הקניון התת מחיר

יורו לילד. מחיר למסלול  22יורו למבוגר,  25צמית(. מחיר למסלול המודרך: הרייקה )בהדרכה ע

 יורו לילד. 5יורו למבוגר,  21בהדרכה העצמית: 

 

 (Piran)פיראן 

למבקרים  תיכונית.אסור-במרחק נסיעה של כחצי שעה מהמערה, וספוגה באווירה ים עיר שנמצאת

לחנות במרכז, אז צריך לחנות בחניון הענק שבכניסה לפיראן, ולקחת ממנו אוטובוס או ללכת ברגל 

למרכז. ניתן לעשות סיור קצר בכיכר הראשית )טארטינייב(, משם לאקווריום, שהוא אומנם קטן אך 

 מעניין, ומכיל בעלי חיים מהים האדריאטי, ללכת קצת על הטיילת ולחזור באוטובוס.

 

 



 

 פיראן.

 

 לובליאנה': היום 
 השוק המרכזי ושוק המזכרות

המסלול הבסיסי בלובליאנה מתחיל בשוק המזכרות ובשוק המרכזי, ששניהם נמצאים ליד גשר 

 (, ומשם ההליכה מאוד קצרה.Trg Republikeהדרקונים. מומלץ לחנות בחניון בכיכר הרפובליקה )

שוק המזכרות נמצא בשדרת עמודים, שנקראת ע"ש יוז'ה פלצ'ניק, האדריכל האהוב שתכנן בניינים 

רבים בסלובניה. לאחר קניית מזכרות, כדאי להמשיך קצת לכיוון השוק המרכזי, שמחולק לשני 

 חלקים: שוק האוכל ושוק הבגדים, עם חנויות מזכרות ושונות בקצוות השוק.

ללובליאנה, כדאי לבחור תחנת ירידה שקרובה לגשר  ALPETOURבוס של מבלד יוצא אוטואוטובוס 

 הדרקונים.

 הגשר המשולש

הגשר המשולש נמצא אף הוא ליד שוק המזכרות והשוק המרכזי, ומוביל לכיכר פרשרנובה, שנקראת 

שחיבר בין השאר את ההמנון הלאומי. מעל פסלו של  ע"ש המשורר הסלובני הידוע פרנץ פרשרן,

מביט לכיוון פסל אחר, של אישה  ש פסל של אישה, שמייצגת את מוזת השירה. הפסלפרשרן י

 מושגת של המשורר, שנישאה לאיש אחר.-המציצה מחלון, והוא מייצג את אהובתו הבלתי

 מצודת לובליאנה

למצודה עולה רכבל, אך ניתן להגיע אליה גם בעזרת רכבת בתיירים הלבנה, שיוצאת מדי שעה 

ליד כיכר שלושת הנהרות )שבה מפוסלות שלוש דמויות שמייצגות את שלושת הנהרות מאיזור השוק, 

המרכזיים בסלובניה: הסאווה, הדראווה והלובליאנצה(. לא כדאי לקנות כרטיסים, מכיוון שהטירה 



עצמה אינה מעניינת במיוחד, אבל כדאי לעלות מגדל התצפית ולהסתכל על העיר. אפשר גם לטייל 

 צא בכניסה לטירה.בפארק הקטן שנמ

 

 חשוב לדעת

 טיסות
אין טיסות ישירות סדירות לסלובניה. טיסות סדירות יש רק עם עצירות ביניים, למרות שיש טיסות 

 ישירות בצ'רטר לסלובניה. 

מבין החברות שמארגנות טיסות סדירות עם עצירת ביניים ללובליאנה: אוסטריין, לופטהנזה, סוויס, 

 איירליינס.אייר פראנס וטורקיש 

, ישראייר, )טיסה שבועית ביום שלישי( החברות שמארגנות טיסות צ'רטר ישירות לסלובניה: ארקיע

 דרך סוכן נסיעות( וסאנדור.לא נמכר דרך האינטרנט, אלא אדריה )

זמני טיסות הצ'רטר אינם קבועים כמו בטיסות סדירות ויכולים להשתנות. באתר של נתב"ג חשוב 

שעות לפני הטיסה ופחות. מומלץ להתקשר לחברת  11ן כעד ההמראה המעודניתן לבדוק את מו

 לפני יותרשעות לפני הטיסה כדי לוודא את מועד ההמראה. כדאי להגיע לשדה התעופה  11התעופה 

 משלוש שעות.

 סופרמרקטים
היא מרקטור, ואחריה יש את  הבסלובניה ישנן רשתות סופרמרקטים רבות ושונות. הרשת המוביל

הסופרמרקטים הגדולים יותר )והזולים ור, ספאר, טוש, לידל והופר )השם הסלובני לרשת אלדי(. מרק

 .יותר( נמצאים מחוץ לעיר, וכדאי להשתמש באינטרנט כדי למצוא את הכתובת המדויקת

הינן רשתות זולות במיוחד, שבהן המוצרים הנמכרים עדיין  והרשת הופר לידל הרשת הגרמניתחשוב 

נמצאים בחבילות, ובהן יש מעט מאוד מדפים. נוסף לכך, המותגים הנמכרים בהן אינם מותגים 

מוכרים, הנמכרים בחנויות אחרות. מסיבה זו, אם אתם לא צריכים למצוא מותג מסוים )אפילו 

ים, עדיף לקנות הן. אם אתם צריכים מותג מסוקנו באז עדיף שת –המפורסם והבסיסי ביותר( 

 בחנויות אחרות.



 

 CC BY SA :. רישיוןBesijollenסניף של לידל. יוצר: 

 אוטובוסים
ברחבי סלובניה  אם אתם לא שוכרים רכב, התחליף בסלובניה הוא אוטובוס או רכבת )ראו להלן(.

 ALPETOURהחברה הסלובנית  פזורות תחנות אוטובוס: בניינים מעץ עם גג, ומעליהם זר פרחים.

מפעילה שירותי אוטובוסים לערים בכל רחבי סלובניה ולאטרקציות תיירותיות מפורסמות. ללוח זמנים 

 www.alpetour.siשלהם:  ורשימת קווים, אפשר להיכנס לאתר

 www.lpp.si. ניתן לבדוק לוחות זמנים ותחנות באתר שלהם: LPPבתוך לובליאנה פועלת הרשת 

 בין קווי האוטובוסים השימושיים ביותר לתיירים:

 נקיק וינטגאר –טירת בלד 

 ך בלד(אגם בוהיני )דר –לובליאנה 

 מפל סביצה –בלד 

 קרופה )כפר הנפחים( –בלד 

 קרני –בלד 

 לובליאנה –בלד 

 פיראן –לובליאנה 

http://www.alpetour.si/
www.lpp.si


 רכבות
ישנה רשת רכבות הפרוסה על כל רחבי סלובניה. הרכבות אמנם לא מגיעות לכל האטרקציות 

 מדינתיות מארצות שונות באירופה.-ישנן גם רכבות בין בכל זאת מאוד שימושיות.התיירותיות, אך הן 

 zeleznice.si/en-www.sloבאתר שלהם:  וקווים ניתן לבדוק לוחות זמנים

 בין קווי הרכבות השימושיים ביותר לתיירים:

 לאגם בוהיני עצמו(.  ALPETOURבוחינסקה ביסטריצה )משם יוצא אוטובוס של  –אגם בלד 

 ראדולוביצה -אגם בלד 

 מאורגן מערת שקוצ'יאן )מלובליאנה יוצאת רכבת לתחנת דיביצ'ה, ואז יוצא אוטובוס –לובליאנה 

 (.. הוא מופיע באתר הרכבתלמערה

 לובליאנה –בלד אגם 

 נקיק וינטגאר )כדי להגיע לנקיק, צריך לרדת בתחנת פודהום(. –אגם בלד 

 

 GNU ,CC BY SAרישיון:  .Ansrejjרכבת סלובנית. יוצר: 

GPS 
טוב הוא דבר הכרחי בסלובניה. כדאי להגדיר את המקומות שבהן יהיה  GPSאם אתם שוכרים רכב,  

המסלול שלכם מראש, וכדאי גם להגדיר את המקומות של לשכות תיירות קרובות למקומות שבהן 

-עצמו, ותחת הקטגוריה "פנאי"   GPS-תטיילו. את הגדרת המקומות ניתן לעשות דרך "חפש מקום" ב

 את הכתובת מהאינטרנט, ואז לשמור את המקום במועדפים.< "נסיעות", או שניתן להזין 

של  GPSבינלאומי או כרטיס  GPSאין לכם כרטיס , במידה וGPS-אם אתם עומדים להשתמש בחשוב 

את ! ניתן לקנות GPS-מזרח אירופה, חובה לקנות או לשכור אחד כזה לפני הנסיעה ולהכניס אותו ל

 וניקה.דרך האינטרנט או בחנויות אלקטר הכרטיס

http://www.slo-zeleznice.si/en


 אירועים בלובליאנה
תמיד כדאי לבדוק אירועים מיוחדים בלובליאנה לפני הביקור בה )פסטיבלים, תערוכות, קונצרטים, 

 www.visitljubljana.com/en/eventsתחרויות ספורט וכדומה(. ניתן לבדוק את האירועים בקישור 

 שכירת רכב
במדינה שהיא לא סלובניה, חובה לקנות מדבקת וינייטה  אם אתם מתכוונים לשכור רכב חשוב

 חייבים לשבת על בוסטר. 21בתחנת השכרת הגבול, כדי לא להיקנס בקנס גבוה. ילדים מתחת לגיל 

מומלץ לנסוע בדרכים מהירות, ולא בדרכים צדדיות, שבדרך כלל מהירות הנסיעה בהן איטית והן 

עם מפות של מזרח אירופה )ראו סעיף   GPSבנסיעה במכונית, חובה לקחת וחות לנסיעה.פחות נ

"GPS.)" 

 מקום לינה
דבר ראשון, כדאי מאוד להזמין מקומות לינה דרך האינטרנט, במיוחד כשמגיעים בשיא העונה, 

ביותר הוא ובמיוחד עם משפחות. כך ניתן לוודא שמקום הלינה יתאים לציפיות. מקום הלינה המומלץ 

. מקומות מומלצים נוספים הם פוסטוינה (Selo Pri Bleduוסביבתה הקרובה )כמו למשל הכפר  בלד

ולובליאנה. מומלץ ללון ליד ערים בגודל בינוני עד גדול, כדי לוודא שלא יהיה צריך לנסוע הרבה עד 

שנמצאת ליד הקצה לסופרמרקט. נוסף לכך, ישנה בעייתיות נוספת: למשל, אם לנים בקרנסקה גורה )

 מערבי(.-יראן )שנמצאת בקצה הדרוםהצפוני של סלובניה( קשה מאוד לנסוע משם עד פ

סלובניה היא יעד נהדר לטיולי כוכב )יציאה לטיולי יום מ"בסיס" קבוע, ללא החלפת מקומות לינה( 

ך מפאת שטחה הקטן, ששווה פחות או יותר לשטחה של ישראל. שיטת טיולי הכוכב יכולה לחסו

 בה זמן, שיכול להיות מוקדש לטיול ולמנוחה.הר

 אתרים מומלצים להזמנת מקומות לינה ולחוות דעת עליהם:

www.booking.com 

www.hotels.com 

dvisor.comwww.tripa 

www.slovenia.info 
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