אדמה מסעות וטיולים
טיול מקיף לאזרבייג'ן
 8ימי טיול לעומקה של המדינה ולחופיו המערביים של הים הכספי
בהדרכת :יותם יעקבסון

צילומים :יותם יעקבסון

את מרחבי אזרבייג'ן ,הנמצאת במזרח הקווקז ,חצו בעבר נתיביה של "דרך המשי" .הנתיבים
שהקיפו את הים הכספי מדרום ומצפון נפגשו באזור באקו והמשיכו מערבה במעלה נהר
מטקווארי ,אל עבר גאורגיה .דרכי הסחר הקדומות הותירו באזור משקעים תרבותיים ,דתיים,
אומנותיים וגנטיים רבים שמהם נוצקה תרבות מקומית עשירה שמהווה את הזהות האזרבייג'נית
המודרנית .בפתחה של העת החדשה התגלו לחופי הים הכספי מצבורי נפט אדירים שהעלו את
עניינן של המעצמות במרחב .לאחר קריסת ברית-המועצות קמה אזרבייג'ן המודרנית ,הלוטשת
עיניה אל עבר הקדמה ומהווה שילוב מרתק בין איסלאם מסורתי לתרבות מערבית .באקו ,בירת
המדינה ,מפתיעה בסגנונה האקלקטי כמו גם בראוותנות העכשווית שלה והאתרים ההיסטוריים
סביבה מרגשים ומפעימים.

יציאה 11 :יוני 2019
חזרה 18 :יוני 2019
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תכנית הטיול
ימים  1-2תל אביב – באקו – חצי האי אוברשון  -שאקי
ימים ג' -ד'  11-12יוני נצא בטיסה לבאקו ,עם הגעתנו נועבר למלון לארוחת ערב ולינה .למחרת בבוקר נצא
מבאקו צפונה ,אל עבר חצי האי אוברשון .נבקר באטשגה ,אחד ממקדשי האש היחידים
שנותרו בעולם .אתר מופלא זה ,שעד לפני כמה עשרות שנים בערה בו אש תמיד
שמקורה בפרצי גז טבעי ,ובשל כך התקדש מאז ימי קדם .במהלך המאות  16-17נבנה
במתכונתו הנוכחית על ידי סוחרים הודיים שהתיישבו במרחב הקווקז ומצאו אותו ראוי
כאתר סגידה לג'וואלה ,אלת הלהבה ההינדואית .נמשיך לביקור ביאנאר דאג ,אתר שבו
עד היום בוער גז טבעי שפורץ מהקרקע .לאחר – נמשיך לשאקי ללינה .ככל שהזמן
יאפשר ,נעצור בכפר נוסף בדרך .בלילה הראשון הלינה בבאקו ,ובמשנהו בשאקי.

יום  3שאקי
יום ה'  13 -יוני נקדיש את היום לשאקי וסביבתה .שאקי ,השוכנת למרגלות רכס הקווקז הגבוה ,הייתה
בירת חאנאת (ממלכה תורכית) חשובה בין המאות  .18-19עד היום השתמרו בה מבנים
מהתקופה ונבקר במרכזיים שבהם :כמה קרוואן סראי גדולים ,מסגדים וארמון מלך שבו
מיטב תמשיחי הקיר וסבכות העץ מעוטרות המשכית שניתן למצוא במדינה .בצהריים
נעבור לרכבי שטח ונצא לכיוון כנסייה בכפר ומפלים באזור .נלון בשאקי.

יום  4שמאחי
יום ו'  14 -יוני עם בוקר נצא משאקי בחזרה מזרחה ,אל עבר שמאחי ,שהייתה הבירה הראשונה של
ממלכת שירוואן .העיר ידעה אסונות רבים; במאה ה 12-היא הוחרבה ברעידת אדמה
קשה ובשנת  1742נכבשה והוחרבה עד היסוד על ידי נאדיר שאה הפרסי .בעת
המודרנית הוקם בלב בעיר מסגד גדול ומרשים .במרומי גבעה המשקיפה על העיר נמצא
בית קברות עתיק שבו ידי גומבאז ("שבע הכיפות" ,בתורכית)  -שבעה מוזוליאומים
שהוקמו עבור החאנים ובני משפחת המלוכה .נבקר בכפר המולוקוני איונובקה .המולוקנים
("שותי החלב"  ,ברוסית) ,הם פלג איזוטרי שקם ברוסיה הצארית בניסיון לתקן את מה
שנתפש על ידו כסילוף דרכו של ישוע על ידי הכנסייה .בני הפלג נרדפו והוקעו .בימי
יקתרינה הגדולה הוגלו רבים מהם אל שוליה אימפריה – אל הקווקז .חזותם הרוסית של
המולוקונים ,כמו גם בתיהם ומלבושיהם חריגים בנופח הקווקז.
נבקר גם בכפר להיג' ,השוכן במעלהו של קניון צר ומפותל שבו תצורות גיאולוגיות
מרשימות ביותר ,המעידות על עוצמת הקימוט של רכס הקווקז .הכפר ,מהשמורים
באזרבייג'ן ,מהווה דוגמא נפלאה לאדריכלות הכפרית הקדומה ולמלאכת יד פרסית
שהולכת ונעלמת מהעולם :נפחי ומרקעי נחושת וכסף .נלון בשמאחי
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יום  5קובה
יום שבת  15 -יוני מצפון לשאקי ,בקניון חולי נחבא מבנה קבר נוסף :דירי באבא ("הסב המת") .זהותו של
הקדוש הקבור כאן אינה ברורה ,אך אגדות סביבה יש לרוב .נתחיל את יומנו באתר זה,
ולאחר ,ניסע צפונה  -בפתחה המישורית הצרה שמפרידה בין רכס הקווקז לבין הים
הכספי ,אל עבר קובה ,שהייתה אף היא בעברה בירת חאנאת עצמאית.
קובה כונתה בעברה "ירושלים של הקווקז" ,ולא בכדי .כאן שכנה אחת הקהילות היהודיות
הגדולות ביותר בקווקז – קהילתם של "היהודים ההרריים" ,שלהם מנהגים משלהם ושפה
מיוחדת; ג'והורי ,המשלבת בין פרסית ,עברית ושפות אחרות.
נבקר באתר זיכרון לטבח הארמנים באזרבייג'נים ודרכו נוכל להתוודע לסכסוך המתמשך,
העקוב מדם ,בין אזרבייג'ן לארמניה .נלון בקובה.

יום  6חינאליק
יום א'  16יוני עם בוקר נעפיל בג'יפים אל עבר חינאליק ,שנחשב לכפר הגבוה ביותר והמבודד ביותר
באזרבייג'ן .הדרך אל הכפר נוסקת במעלה קניון מרהיב ומעפילה אל ראש גבעה מוקפת
הרים מושלגים שבה שוכן הכפר .דרך זו סגורה חלק ניכר מהשנה ומחינאליק אין יוצא ואין
בא .כמו רבים מתושבי הקווקז שחיו בבידוד ,גם כאן נוצרה קהילה ייחודית שלה מנהגים
ושפה משלה .תושבי חינאליק מכונים "שאחדגים" ,על שם ההר שאחדאג הסמוך .בתום
הביקור בכפר נצא בדרך הארוכה אל באקו .נלון בבאקו.

יום  7באקו ושמורת גובוסטאן
יום ב'  17יוני באקו ,בירת אזרבייג'ן ,ממוקמת על חוף הים הכספי באזור השופע נפט וגז ,עלתה
לגדולה בשלהי המאה התשע-עשרה בעת המרוץ אחר "הזהב השחור" ,הנפט .בתקופה
הסובייטית היא הייתה העיר הגדולה בקווקז ,ואחת הערים המרכזיות בברית-המועצות
בכלל .עם התפרקות האימפריה הסובייטית באקו הפכה לבירת אז'רבייגן העצמאית.
בשעות הבוקר נצא לשמורה הלאומית של גובוסטאן ,מדרום לבאקו .הגבעות הצחיחות
המשתפלות אל עבר הים הכספי מפורסמות בזכות המצבור העצום של ציורי הסלע
העתיקים והמיוחדים ,וגם בשל תופעות וולקניות יוצאות דופן .נתרשם מהיצירות העתיקות
החרוטות על גבי הסלעים ונבקר באתר שבו פורץ לעתים בוץ חם מבעבע .בשעות אחר-
הצהריים נשוב לבאקו .נטייל בעתיקה המוקפת חומה ,נצפה על הסביבה ממרומי "מגדל
הבתולה" המסתורי ,נתרשם מהבניה המפוארת מימי הצאר הרוסי (שלהי המאה התשע
עשרה וראשית המאה ה ,)20-נשמע על דמויות היסטוריות שחיו בעיר ועל סיפור האהבה
של עלי המוסלמי ונינו הנוצרייה הגיאורגית ,רומן מופלא שחובר על ידי קורבאן סעיד
שסיפורו שלו סבוך ונפתל מעלילת הרומן שכתב .בערב נצא לארוחת סיום .נלון בבאקו.

יום  8באקו – תל אביב
יום ג'  18יוני בשעות הבוקר המוקדמות נועבר לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל .נחיתה צפויה
בשעות הצהריים.
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תנאים ומחירים
מחיר

הטיול (לאדם בחדר זוגי)
מרכיב מחיר
מחיר לאדם בחדר זוגי

מחיר לאדם
 1,850דולר

המחיר כולל








טיסות בינלאומיות על קו ת"א – באקו – ת"א כולל מסי נמל והיטלי דלק ,כמפורט בתכנית הטיול.
לינה :במלון  5כוכבים בבאקו ,מלונות  4כוכבים והטובים בנמצא במקומות הקטנים.
כלכלה :על בסיס חצי פנסיון – בוקר וערב (למעט בוקר ההגעה וערב יום העזיבה).
תחבורה :אוטובוס ממוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית .בחלק מהימים נועבר לרכבי שטח קטנים.
הדרכה :מדריך מצוות "אדמה  -מסעות וטיולים" – יותם יעקבסון ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסה :לאתרים המפורטים בתכנית.
תשר :לנותני השירותים השונים.

המחיר אינו כולל







תוספת ליחיד בחדר בסך 345 :דולר.
אשרות כניסה :נדרשת אשרת כניסה לאזרבייג'ן .את האשרה מקבלים בעת הנחיתה .יש להצטייד ב  2תמונות
ולשלם במקום  20דולר לאדם.
דמי טיפול בסך  50דולר לנוסע על שינוי בכרטיסי הטיסה הקבוצתיים (כגון :הושבה במטוס ,שדרוג בנקודות או
בכסף למחלקות מסוג פרימיום וביזנס ,שינוי מועדי היציאה והחזרה ,כרטוס מוקדם לצורך שדרוג עצמי ,וכל סוג
אחר של שנוי בכרטיסי הטיסה) .לתשומת לבכם :דמי הטיפול הם בנוסף לסכום שדורשות חברות התעופה
עבור השינוי.
מים מינרלים ושתייה בארוחות
ביטוח רפואי :על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען .הביטוח הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל נזק
שייגרם למטייל במהלך הטיול (ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן).

תנאים כלליים לטיול
על הטיול חלים התנאים המפורטים ב"דף תנאים כלליים לטיולי אדמה מסעות וטיולים" המצורף לתכנית זו.
בכל מקרה של סתירה גוברים התנאים המפורטים כאן על אלו המפורטים בתנאים הכלליים.
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