
 .ייתכנו שינויים במסלול הטיולים לפי שיקול דעת המדריכים  *

 12מתחת לגיל הנחה לילדים  50%תינתן  **

*The excursions plan may be changed according to the tour guide discretion. 

** 50% discount for kids under the age of 12. 

 *סוכות תשפ"ג – תכנית טיולים 

Excursions itinerary – Sukkot 5883* 

 

 הפארק הלאומי באגם סקאדר  –  11/10 – שלישי  יום

נבקר באגם סקאדר שהינו אגם המים המתוקים הכי גדול בבלקן. שני שליש מהאגם נמצא בשטח מונטנגרו,  

. במהלך  והוא מקום נפלא לאוהבי הציפורים,  ושאר האגם נמצא בשטח אלבניה. שטח האגם הינו שמורת טבע 

ובעיירה   ן חופשי להסתובב בשמורת הטבע. לאחר מכן, יינתן זמורנינההעיירה מ  הביקור, נשוט באגם סקאדר

 .  ורנינה

לקניות. לאחר יום  , שם יינתן זמן חופשי  Delta Cityלאחר מכן ניסע למרכז הקניות הגדול ביותר במונטנגרו, 

 מלא בטבע ובקניות, נחזור למלון לארוחת ערב.  

 08:45יציאה: 

 ארוחת צהריים ארוזה ליום הטיול.  

 יסותאירו לאדם כולל כנ   40  מחיר: 

Tuesday – 11/10 – Skadar National Park (for guests who don’t keep 2nd day of chag) 

We will visit the Skadat lake, the largest lake in the Balkans. Two-thirds of the lake is in the 

Montenegrian territory, and the rest is in Albania. The lake is situated in a national park, and 

is renowned as one of Europe’s top bird habitats. During our visit, we will have a boat ride on 

the lake. You will have free time to walk around the nature and in the town of Vranjina.  

After our visit in the Skadar Lake National Park, we will drive to Delta City, the largest 

shopping mall in Montenegro, where you will have free time for shopping. Following a day 

full of nature and shopping, we will get back to the hotel for dinner.  

Departure: 08:45 

Packed lunch will be provided 

Price: 40 Euros per person, including entry fees 

 

 

 

 

 פרסט וקוטור  –  12/10 – רביעי יום 

ציורית, המלאה בארכיטקטורה עתיקה, מבנים מרשימים, ונופים מרהיבים. מהעיירה  פרסט, עיירה ר נבקר בעי

 פרסט, נפליג באונה לעיר קוטור.  

העיר קוטור הינה עיר עתיקה, מוקפת חומה, אשר  קוטור השוכנת במפרץ קוטור, בחופי הים האדריאטי. העיר 

ת ברשימת אתרי אונסק"ו. אנו נכנס  הוזכרה בכתבים רומים כבר במאה החמישית לפני הספירה. העיר נכלל

נבקר ברחובותיה הצרים, נתרשם ממבניה העתיקים וכיכרותיה  אופן מודרך. ה לעיר דרך שער הים, ונסייר ב 

 נחזור למלון לארוחת ערב.  קוטורלאחר הסיור ב המרשימים.  

 08:45יציאה: 

 ארוחת צהריים ארוזה ליום הטיול.  

 יסותאירו לאדם כולל כנ  40 מחיר: 



 .ייתכנו שינויים במסלול הטיולים לפי שיקול דעת המדריכים  *

 12מתחת לגיל הנחה לילדים  50%תינתן  **

*The excursions plan may be changed according to the tour guide discretion. 

** 50% discount for kids under the age of 12. 

Wednesday – 12/10 – Perast and Kotor  

We will visit the city of we Perast, an ancient town, with ancient architecture, impressive 

buildings and beautiful views. From Perast, we will take a boat to Kotor.  

The city of Kotor is located in the Kotor Bay in the Adriatic Sea. Kotor is an ancient city, 

surrounded by a wall, and is included in UNESCO's World Heritage Site list. We will enter 

the city through the Sea Gate, and have a guided tour in the old town. We will visit the old 

town’s narrow streets and beautiful ancient buildings.  

Departure: 08:45 

Packed lunch will be provided 

Price: 40 Euros per person, including entry fees 

 

 

 

 

 

 .  וניושי מערת ליפה, סינטייה   -   13/10 – יום חמישי 

המערה משתראת לאורך   נתחיל את היום במערת הנטיפים ליפה, אחת ממערות הנטיפים הגדולות בעולם. 

 .  קרקעי שהיא מציעה- , ונוכל להנות מהיופי התתק"מ 2.5של 

המלכים. נסייר ברחובותיה העתיקים   לאחר הסיור במערה, ניסע לעיר סינטייה, אשר היתה עיר הבירה של 

 שבעיר.  והמיוחדת ונהנה מהארכיטקטורה העתיקה 

 ניסע לכפר ניושי, ונהנה מהנופים של כביש הנחש בדרך למלון.  לאחר מכן, 

 08:45יציאה: 

 ארוחת צהריים ארוזה ליום הטיול.  

 יסותאירו לאדם כולל כנ  43מחיר: 

Thursday – 13/10 – Lipa Cave, Cetinje, and Nijushi 

We will start our day in Lipa Cave, offering a charming diversity of karstic features. The cave 

is 2.5 Km long, and we will enjoy its underground beauty.  

After our visit in the Lipa Cave, we will travel to Centinje, which was the Royal capital. We 

walk its ancient street and enjoy the unique architecture of the town.  

Thereafter, we will drive to Nijushi, a pastorale village, and enjoy the views of the 

Serpentines road. 

Departure: 08:45 

Packed lunch will be provided 

Price: 43 40 Euros per person, including entry fees 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site


 .ייתכנו שינויים במסלול הטיולים לפי שיקול דעת המדריכים  *

 12מתחת לגיל הנחה לילדים  50%תינתן  **

*The excursions plan may be changed according to the tour guide discretion. 

** 50% discount for kids under the age of 12. 

 בודווה  – 14/10 –יום שישי 

נבקר   . מונטנגרונחשבת לבירת התיירות של ושנה,   2,500-וה, עיר היסטורית שהוקמה לפני כנבקר בעיר בודו

. בודווה נחשבת  15-מגדלים עתיקים מן המאה הבו  7-כנסיות מן המאה הנחזה ב,  של העיר  צרים ה יה חובותבר

 .  בליבה של ריביירת חופים מונטנגריתה לפנינ

 08:45יציאה: 

 מאוחרת במלון.  ארוחת צהריים 

 יסותאירו לאדם כולל כנ  25 מחיר: 

 

Friday – 14/10 – Budva 

We will visit the city of Budva, an ancient city which was established 2,500 years ago, and is 

considered as the touristic capital of Montenegro. We will visit Budva’s narrow streets, we 

will see chapels from the 7th century and towers from the 15th century. Budva is considered 

the pear of the Montenegrin riviera.  

Departure: 08:45 

We will return to the hotel for a late lunch. 

Price: 25 Euros per person, including entry fees 

 

 

 

 

 טיבאת  – 16/10 – יום ראשון 

לאחר הזמן  יצא שאטל לטיבאת, אשר ייקח אתכם ללב העיר. בעיר יינתן זמן חופשי ולא יהיה טיול מודרך.  

, ויינתנו שם  JUMBOויסע למרכז מסחרי בו יש גם חנות   12:30-האוטובוס יצא מטיבאת בהחופשי בטיבאת, 

 חג.  דק' זמן חופשי לקניות. לאחר מכן נחזור למלון לארוחת צהריים והתארגנות ל  45

 09:45יציאה:

 מאוחרת במלון.  ארוחת צהריים 

 יסותאירו לאדם כולל כנ  12מחיר: 

Sunday – 16/10 – Tivat 

We will offer a shuttle to the center of Tivat, where you will have free time (we will not offer a 

guided tour). The bus will leave Tivat at 12:30 and will go to a shopping center, with a Jumbo 

store, where we will provide 45 minutes of free time for shopping. Thereafter we will drive 

back to the hotel for lunch and Chag preparations.  

Departure: 09:45 

We will return to the hotel for a late lunch. 

Price: 12 Euros per person, including entry fees 

 

 


