
באיםכברסלובניה,
לילדיםואטרקציות90נ>ראתריטירות,מים,שלראי,טבעירוקים,נופיםאוהביםאתםאם

בעיירתשהתהישי-לוישריתעדן.בהןואתםטישעותוחצישלוששלכם.הבאהיעדהיאסלובניה

ביופייםנשימהעוצריובאהמיםיתתצבנקודותבעיירות,בערים,לטיוליםיצאהוממנהרוהשקההכ>ר

סלובניהישי-לוי,שריתוצילמה:

היאסלובניהעדן.בגןואתםטיסהשעותוחצישלוש

יוגוסלביהשלהמתעוררתהיפהפייהספקללא

המדינההתיירותיות.באיכויותיהשמפתיעהלשעבר,

אזוריםמרהיבה:אידיליתגלויההיאהזאתהקטנה

רועיםבקרובניגגותאדומיבתיםעםירוקיםכפריים

העתיקה.חזותןעלששמרוקסומותעריםבאחו.

ארמונות,טירות.מושלגים.הריםכחולים.אגמים

אירופאיכסגנוןקפהכתיומרפא.נופשסקי,אתרי

והכימופתי.ניקיוןאיטלקית,כהשפעהאוכלקלאסי.

פנים.ומסכיריאדיביםשלווים.אנשיםחשוב:

כפדרצייתסלובניהנכללה1990עד1945מ-

והיתההקומוניסטיותהיוגוסלכיותהמדינות

כמדינההכפויה.הבריתמעוללהשתחררהראשונה

ואוליקתולים,מהם90׳/׳כ-אנשים.מיליוןכשניחיים

אחים.מלחמותכאןשאיןהעובדהאתמסבירזה

זוקרעוובוסניה-הרצגובינהקרואטיהשסרביה.בזמן

90ה-שנותשלהכלקןבמלחמותלגזריםזואת

סלובניהלשגשג.והמשיכההתערבהלאסלובניה

ביניהםכשהמרחקלים-התיכון.האלפיםביןשוכנת

היאלוכליאנה.בירתה.נסיעה,שלאחדותשעותהוא

שלההמבנהבאירופה.היפותהעריםאחת

והשפעתןכוחןעלמעידיםשכהוהמונומנטים

והרפובליקהההבסבורגיתהאימפריהשלההיסטורית

כשטחהואששטחהסלובניה.העיר.עלהוונציאנית

איטליהקרואטיה.באוסטריה.מוקפתישראל,מדינת

לשפתבנוסףמדברים,המדינהתושבילכןוהונגריה.

יכוליםאתםמאנגליתוגרמנית.איטלקיתגםהמדינה,

הסלובניתוהסבלנותהלבטובעםאבללשכוח.

רע.לאכאןלהסתדראפשר

נעים.ים-תיכוניאקליםשוררהאדריאטיכחוף

האווירמזגההריםוכאזוריהמדינהכצפון-מערכ

ממחציתיותרלמכביר.שלגכאןישובחורףקריר

צמחיםזני009.2כ-בה־שמיוער.סלובניהשלשטחה

חיים.כעלישלגדולמיגווןישהפראובאזורי

נחתהטסנושכהקרואטיה""איירהצ״ארטרטיסת

גבולמעברישניקרואטיה.בזאגרב.התעופהכשדה

המרפאכעיירתואנחנונסיעהשלושעתיים

אלפיכמהחייםשבהפצפונתעיירהזוהירוגשקה.

התמקמנובטיולינו.שלנוהבסיסהיתהוהיאתושבים

הנמצאיםהמלונותמשלושתאחד"דונט".במלון

ובליבוכיערמוקףועתיקמרהיבקומפלקסבתוך

עלקרוימודרני.מלון־דונט",יפהפייה.גןמובלעת

כאןשנובעיםוהמופלאיםהמבריאיםה״דונט",מישם

המיםכמגנזיום.עשיריםמעיינותשלמעומקם

הקומפלקס.כלבהנמצאוהאסתטי.הרפואיוהמרכז

לחופשותלרוגשקההמגיעיםלרביםמשיכהמקורהם

ספא.בטיפוליהמשולבותמרפא

מולנוהמלון.כאזורלטייליצאנוהראשוןכבוקר

ימיםשלושהנעבורשאליו"סאבה",מלוןאתראינו

כעברמדהים,עתיקמכנהולצידנולאחר-מכן.

למלוןשהוסביחף.פרנץהקיסרשלארמונו

שבוונציאני,בסגנוןגזיכומכנההחצרבלב־תרמה".

שופןבאך.שליצירותהקיץכחודשיתזמורתמנגנת

בביתישבנוהעצים.שדרתלאורךטיילנוומוצרט.

לטיילוהמשכנווקרם-שניטלקפוציינו"קייזר"הקפה

רגללהולכירקהמותרתהירוקההשדרהלאורך

אופניים.ולרוכבי

שללאורכםורכבתיאופנייםשכרתייותרמאוחר

פעםבכלכעיירה.המסומניםמיועדיםשבילים

נהגואףעצרההתנועההכביש,אתלחצותשניסיתי

מהאופניים.ונפלתיכמעטכשפעםאותי.חתךלא

שלתחושהלי.לעזורוניסומהרכביםיצאונהגים

תל-אביכ.ברחובותמימיחשתילאכזוביטחון

קשהמהממות.נוףלתצפיותהיערלכיווןטיפסתי

מתצפיותכאחתהזה.והשליוהירוקהיופיאתלהכיל

בעלתמים.לשתותדרכיםלפונדקנכנסתיהנוף

לטעוםלכוסית.סנט65שלבמחירלי,הציעההבית

עלישבתיבית.תוצרתהאוכמניותליקראת

מעונג.והתעלפתיהנוףמולהמרפסת

לכיווןיצאנומשובחת.בוקרארוחתאחרילמחרת,

במדינהישנופשאתריכמהמדהיםנוסף.נופשאתר

מופעלשבהםויופיספאאתריוכמההזו.הזעירה

תוצרתאגב.כולו.בתחום.ביותרהחדישהמיכשור

אומנםהטירותהישראלית.ההיי-טקתעשיית

החלליםאךישניםמלוןובתיהארמונותעתיקות.

בטכנולוגיהומאוכזריםמחדשמעוצביםהפנימיים

כסגנוןשהותוחווייתנוחותהמאפשרתעכשווית

אחדלעילא.והשירותמופתיהניקיוןמודרני.

נהראזורהואביקרנושבהםביותרהיפיםהמקומות

שהפךגדולארמוןגדותיושעלKrkaהקרקא

]^מסורתי.חתונהכטקסוצפינוטובקפהשתינולמלון.

עמוד 1



הקרקאנהרגדותעלהטירה
י*

sk u^

עמוד 2



אקורדיון.שלבנגינהלווהכולוההליך]^[

העתיקותהמרחצאותעירהיפה,לרוגשקהחזרנו

במלוןכחדרמאצל.הרירכסלמרגלותהנמצאת

מעניקשהמלוןהמרפאיםהדונטמיובובקבוקגילינו

אתלשתותהעדפנואנחנואבללאורחיו.כמתנה

מהמעיין.אלאמהבקבוקלאהמים

העגולהשתייההיכלנמצארוגשקהכמרכז

כאןמתקייםכיוםפעמיםשלוששקופים.שחלונותיו

להיכל,מגיעיםאנשיםשתייה"."טקסשנקראמה

שלהם.והממוספרתהאישיתהכוסאתלוקחים

רומאיתכמזרקההבנוייםהמים.מכרזילאחדניגשים

אותםושותיםמהמעיינות.הישרהמיםאתוהמובילים

במחזהמדוברההיכל.והקפתנינוחההליכהתוך

צריךהמיםאתמדהימות:תוצאותיואךמשונה

הארוחהאחרימידהארוחה.לפנישעהחצילשתות

העיכולמערכתאתומנקיםלפעולמתחיליםהמים

התכווצויותללאאךכעוצמהעצמהאתשמרוקנת

נעימהאינהעצמהשהפעולהלמרותכאבים.וללא

מדהימה,ההקלהתחושתמי-יודע-מה.מריחהואינה

לגורלאחכרה,או!:עםבאיםאםמומלץ,ולכן

התופעהשירותים.כאותםלהשתמשולאחדרבאותו

אתמאבדיםהמיםאתששותיםככלמדהימה:היותר

עצמיאתמצאתיהנסיעהכתחילתאםהתיאבון.

הימיםשנקפושככלהרילפה,הבאמכלזוללת

הראשונות.במנותרקהתמקדתי

גםהקומוניסטיתכתקופהכאןהוקםהמעיינות.לצד

יופיואתשפוצעומכוערגבוהכבנייןבריאותימרכז

קומותזכוהאחרונותבשניםהטבעי.הנוףשל

העוסקותהמחלקותולצדמחודשלעיצובשלמות

ספאמחלקותכאןיששונות,רפואיותכבעיות

מוסיקהעםבשלמותכמעטמעוצבותוהןופינוק

ומיגווןסאונותאמבטיות.אתריים.שמניםרוגעת.

ריפוי-רוגעשלמשולבטיפולמהם:אחדטיפולים.

ציפהמיטתמציעאחרטיפולדקות.70כ-הנמשך

תעשייההיאהקוסמטיקהבעננים.תרחפושבה

המרקחתבתימציעיםמקוםוככלכאןמשגשגת

הואו״אפרודיטה"מעוליםמקומייםטיפוחמוצרי

וגוףפניםטיפוליכאןלקבלתוכלוהדגל.מוצר

מסביר.יותרשמחירםוקרמים.

שהוקמוומנזרכנסייהבתוך(.Oiimjeכאולימג״ה

השניהעתיקהמרקחתביתנמצא1681בשנת

קרואטיה(.כדוכרובניק.נמצא)הראשוןבאירופה

וקרמיםמרפאעשביהיוםעדמוכריםהמרקחתכבית

כבמטהעובדהמרפקים.לריכוךמהם,אחדמעולים.

למרתףאותנוהזמיןבמקוםהסימפטיהנזירקסם.

בביתבית.תוצרתובליקרבעוגיותאותנווכיבד

כבעלותביתבתוךהנמצאהסמוך.לשוקולדהחרושת

בשוקולדים.כובדנושנים,מאותככראחתמשפחה

נהרגדותעלהמדינהבמרכזנמצאתהכירהלוכליאנה

מקסים.עתיקרובעעםיפהפייהעירזוהילובליאנה.

שוקקים.חייםשלגדותיוצרנהרחוצהמשולשגשר

איכריםשוקאמנות,שוקפישפשים.שוקקפה.כתי

ביטוילידיבאההתושביםשלנדיבותםאוכל.ושוק

אותךמזמיניםהםדוכןובכלהאוכלבשוקגם

אתתטעםרקלקנות,חייבלאאתהלטעימות.

וכמובןסבתאתרופותיין,גבינות.נקניקים,התוצרת:

בהותראותוססתהעירבית.תוצרתלטיפוחקרמים

אופניים.עלרוכביםצעיריםהמוני

גלריות.45מוזיאונים,חמישהישנםכלובליאנה

מקצועיות,תזמורותוארבעתיאטרוןלהקות11

,81ה-במאהשהוקמהשלהם,כשהפילהרמונית

הקיץ.כפסטיבלכעולם.המוערכותלאחתנחשבת

מאותישאוגוסט,אמצעעדיולימאמצעהמתקיים

הואהיפהלוכליאנהשלסמלההסוגים.מכלמופעים

מכונףמיתולוגידרקוןמרתףומעליוהטירהציור

הדרקוןאתהרגיאסוןכימספרתהאגדהפה.ופעור

הדרקוןשלדמותוובניהארוגנטיםמסעכמהלך

מהםכשארכעהשונות,בצורותכעירמופיעים

בסגנוןהבנויהיפהפההדרקוןגשראתמעטרים

שהוקםהאופרהכבנייןלבקרמאודכדאיארט-נובו.

שנבנההלאומיובמוזיאוןניאו-רומנטי.בסגנון1890כ-

היאפרשרנובכיכרper81הניאו-רנסנסבסגנון

יפיםבבתיםמוקפתוהיאהעירבכיכרותהמרשימה

שםעלקרויההיאארט-נוכו.בסגנוןוצבעוניים

שלוהארדשפסלפרשרן,פרנצההלאומי.המשורר

מביטהפסלשלו.המוזהמפוסלתכשמעליויושב

שלמפוסלראשכקיררואיםובוצהובביתלכיוון

שהוריההגבוה,מהמעמדבחורהיוליה,זוהיאשה.

העני.המשוררעםלהתחתןעליהאסרו

העיראלהמובילהמשולשהגשרנמצאהכיכרליד

הפרנציסקניתהכנסייהלנהר.שמעברהעתיקה

שווהובהחלטהבארוקבסגנוןבנויהורוד.הצבועה

פסליםבחזיתההכיכר.עלמשקיפהכיקור

היהודים.כרחובגםלבקרמאודכדאיופרסקאות.

סלובניהבכלהיהודיםמספראתאומדיםכיום

ושםדוברובניכיכרנמצאתהרחובבקצה180ככ-

מונומנטליארמוןשהיאהאוניברסיטהממוקמת

1892ב-שהוקםניאו-רנסנסבסגנון

המשקיפהכטירהביקורתחמיצואלזמן.לכםישאם

פרשרנוכמכיכריוצאתעגולהשעהשבכלהעיר.על

כטירהדקות.כעשרבמשךאליההמטפסתרכבת

בכיתכיקורגםתחמיצואלהעיר.עלמרהיבהתצפית

מזרקהבחזיתוהעתיק.ברובעמסטיניבכיכרהעירייה

כיותרלמפוארההנחשבתאובליסק.עםגדולה

הנהרות""ארבעפסלאתמאודוהמזכירהבסלובניה

להיכנסגםמומלץברומא.בפיאצה-נבונהברנינישל
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גםשוקולדמוכריםשכהןהשוקולד.מחנויותלאחת

יוצרמלוח-מתוקשלהשילובתתפלאו.מלח.כטעם

כיווןמלח.חנויותגפכאןישמאוד.טעימהתוצאה

שבחנויותוכמובןרפואיות.סגולותהסלובנישלמלח

הכל.לכםלהסבירישמחו

לאגםשתגיעועדחכולוכליאנה.אתאהבתםואם

עוצרכנסייה.ועליואישכליכוהאגם.מראהכלד.

מעליוגבוהים.הריםמוקףהואביופיו.נשימה

עלהאגם.נשקףשמהמרפסתמרהיבה.טירהמיתמרת

דובדבניםליקראוקפהלשתותאפשרהמרפסת

חלונותמוקפתמפוארתמסעדהגםוישמקומי.

בבלדמקוםבכלכמעטלאגם.נוףעםכמוכןזכוכית.

מהנוף.יופיולרוותאווירלשאוףלעצור.מומלץ

הביתה.ולקחתלהפנים

הכלבסךתושבים000.6בתקטנטנהעיירההיאכלד

העיירהבלבמלוכליאנה.ק־מ46כמרחקהנמצאת

יותרנמוךבמפלססכובודה.מדרחובנמצא

האגמיםאחדזהוהאגם.לאורךהקסומההטיילת

וטמפרטורתמטרים.31רקעומקובאירופה.הקטנים

בכיף.בולרחוץשאפשרכךמעלות.24כקיץהמים

למשטחהאגםהופךואזקופאיםהמיסבחורף

תוכלוילדים.עםבאיםאתםאםהקרת.עלהחלקה

האגםאתהמקיפהקטנהברכבתאיתםלשבת

האיגםהואבלדהאיתחנות.במספרועוצרת

ובליכועבותהצמחייהמוקףהואבסלובניה.היחיד

תוכלולמרחוק.הנראיםלכןמנדלעםכנסייה

מדרגות.בגרםלכנסייהולטפסלאילהפליג

מכוסיםהחיצונייםשקירותיהםרביםמלונותבבלד

ארוחתאכלנומהםכאחדעבותה.ירוקהבצמחייה

הנהר.לגדותהמרפסתעלמצוינתצהריים

הטעיםהקרם-שניטאתלקינוחקיבלנושבסיומה

מימי.שאכלתיכיותר

וינטגרנחלערוץנמצאמבלדצפונית-מזרתית

נחלערוץזהויפהפה.הליכהמסלולשלאורכוהקסום.

המסלול.ולאורךרדוכנהנהראתהמלווהעמוק

סלעצמודיעץגשריכיוון.לכלק־מכשנישאורכו

עםחמדפינותישנןכדרךהערוץ.אתהחוציםוגשרים

קיוסקולידולמפלמגיעיםכשבסוףלמנוחה,ספסלים

מרעננתדרךלאורךטיולשליופיכחזרה.חוזריםואז

ומזכירוגועששוצףהערוץבהמסוימיםשבחלקים

ההררי.הירדןאתקצת

והואכלדמאגםשעהחציבמרחקנמצאבוהיןאגם

העיירהנמצאתגדותיועלבסלובניה.הגדולהאגם

חוצהיפהאבןגשרתושבים.200חייםשבהריבציכ

עםהעיירהדייגיעומדיםומתחתיוהאגםאת

כנסייהנמצאתהראשילכבישמעברחכותיהם.

האגםאתהמקיפיםהאלפיםהרי15ה-מהמאה

שלהמערביובקצהושלווה.תפאורהבנוףמציירים

סקיכאתרבחורףהמשמשווגלהרנמצאהאגם

לתצפית.ברכבלכקיץגםלעלותאפשרפופולרי.

העירוהיאתושבים000.04כ-חייםמריבורכעיר

שבלבהנהרשללאורכובסלובניה.כגודלההשנייה

יקבינמצאיםהעיר.שוכנתשבוהעמק.
״ן

רבים

מחפשיםאתםאםלטעימות.מהםבאחדלבקרוכדאי

מבנהנמצאהעתיקבאזורהיהודית.הנקידהאת

שכןשבוהעתיקות.העירלחומותהצמודמרשים.

ביתגםנמצאממנוהרחקלאהכנסת.ביתבעבר

יהודיתלקהילההיחידיםהשרידיםהםאלוהספר.

ביתשנה.200לפנילתמידוגורשהכאןשחיתה

עכשווית.לאמנותכגלריהכיוםומשמשנשמרהכנסת

סמליעםויטראז'חלונותהכנסתביתקירעל

ופמוטים.מגן-דוד

בזוגות.אובודדיםלמטייליםמצויןיעדהיאסלובניה

והכלילדיםעםולחופשותוספאבריאותלחובבי

לכאןמגיעיםישראליםעשרותסבירים.במחירים

מיחושיהםעלהמקילהלחופשהשנהמדי1989מאז

לכאןהגיעהשלנו.המארחתאשכנזי.רחלהשונים.

טיפולקיבלההיאברגלה.חריפהטרומבוזהכעקבות

פעמייםלטיפוללהגיעהתמידהלהחלמתה.שגרם

וכיוםלקריירהוהחלמתהמחלתהאתהפכהכשנה.

בסלובניה.ובריאותספאבחופשותמתמחההיא

הנמצאמדהיםגולףמלוןכאןימצאוהגולףחובבי

הכיירוקיםכמגרשיםמוקפתעתיקהכטירה

שלושהכאןישלילדים.מהאטרקציותלכדמטופחים.

אוהליםומתחםקרוואניםשונות.ברמותמלוןבתי

מיםפארקשכליכושטחבתוךהבנוייםטיפיים

מהאטרקציות.נהניםהילדיםבעודבעולם.מהגדולים

גםכאןייהנוילדיםספא.מטיפולינהניםההורים

החלמכשפותסיפורישלאורכוהמכשפות־מ־יער

אטרקציהאדומה־.כ־כיפהוכלהותמי־כ־עמי

יוכלוילדיםבעצמו.טיפחמקומישפנסיונרמקסימה

כדיבאיםהאייליםשבוהאיילים.ביערגםלבלות

כלבהנרגשים.הילדיםשלהמושטותמידיהםלאכול

נקניקיםפטריות.מאכליהמגישכפריפונדקהיער

מקומותכלוכליאנהימצאושבכםהצעיריםוגבינות.

בחורףכאןלבלותיכוליםהסקיוחובביתוססיםבילוי

האלפים.שבהריבאתריםשלגיםחופשת

זוליםעדייןביורו.נקוביםשהםאףעלכאן,המחירים

לכליורויעלוועוגהקפהאירופה.ממרכזכהרבה

יותרתעלהלאפשוטהכמסעדהטובהארוחההיותר-,

האלכוהולייםהמשקאותמחירילאדם.יורו51-01מ-

כאןימצאבמלוןלאכולשאוהבומ־זוליםהמקומיים

כמלונותהאוכלאגב.פנסיון.חציהכוללותחבילות

להפליא.טעיםוהיהכשפעהוגשאכלנושבהם

הסלובניהתיירותמשרדאורחתהיתההכותבת

העולם־.־סביבוחברת

בטירתהנולףמנרש

למלוןשהפכה"מוקריס",

בריכתהגולף.לחובבי

"תרגולבמלוןהשחייה

אירופאיתוירהקאטז־.

unסבירים.במחירים ■!־.3

npmun

$1ST$■!npmun$1ST$

$2ND$■!npmun$2ND$לובליאנה.של

היסטוריים1Nun-uבתי

jrvuדנני.חייםוקצב 4.

1at jtrn teiy*x101M
שהפנהטירההקרקא.

שעשירייוקרתי,למלון

להתחתןאוהביםסלובניה

המשולשהנשרבו.

החוצהלובליאנה,נהר

קפהבתיבשלגדותיו

a/n xra..אדם

עמוד 4


