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  טרק בבולגריה

  2011, אייל עמיהוד: נכתב על ידי

 למשך הרי רילההאחד בדרום בולגריה באזור : עשינו שני טרקים. יצאנו לעשרה ימים בבולגריה

 ימים וביניהם ביקרנו בעיר 3 למשך הרי רודופייומיים והשני גם הוא בדרום בולגריה באזור 

  .בדיבפלו –הבירה סופיה ובעיר השנייה בגודלה בבולגריה 

  .באתר זה תמצאו את יומן המסע שלנו בבולגריה כפי שאנחנו חווינו זאת

  :עזרו בספרנכדי ללמוד על בולגריה 

בהוצאת , טום מאסטרס, רד ווטקינס'ריצ, lonely planetמסדרת מדריכי , בולגריה, העולם

   עמודים304, שטיינהרט קציר

  .יהיה לכם כיוון כללי רק ש1:500,000בארץ תוכלו לקנות מפה בקנה מידה של 

אז בעיר הראשונה אליה . אותה ניתן להשיג רק בבולגריה, כמובן שלטרק בבולגריה צריך מפה

  :חפשו חנות ספרים או סוכנות תיירות ורכשו את המפות הבאות, הגעתם

Rila, 1:50,000 ,מפה אדומה ,domino ,המפה כתובה בקירילית ובאנגלית  

Western RHODOPES, 1:100,000,הוצאת ,  אדומהDOMINOספר  

  9/9/2011 - לבין ה28/8/2011 -הטרק שלנו נערך בין ה

  

  :וכן ענינייםת

 Tel Aviv - Sofia(..........................................................................3( סופיה –תל אביב 

 Malyovitsa – Rila monastery...........................4 רילסקי – מאליוביצה - סאמקוב –סופיה 

 Rilski Ezera – Rila Monastery(..........................................................7( רילה -רילסקי

 Rila Monastery – Sofia - Plovdiv(..........................................10(ב  פלובדי-מנזר רילה 

 Plovdiv - Devin(.............................................................................12( דבין -פלובדיב

 Devin – Yagodina - Trigrad(...............................................13(טריגראד -יאגודינה-דבין

 Trigrad - Mugla(.........................................................................16( מוגלה -טריגראד

 Mugla – Shiroka Laka(.........................................................17( שירוקה לקה -מוגלה 

 Plovdiv - Sofia(.........................................................................19( סופיה –פלובדיב 

 Sofia – Tel Aviv(........................................................................21(ל אביב  ת-סופיה 
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  )Tel Aviv - Sofia ( סופיה– תל אביב

  . בבוקר לקחה אותנו לסופיה7טיסת אל על שהמריאה בשעה 

  . הנהגים לא דוברים אנגלית. אספנו את המזוודות ויצאנו מחוץ לנמל התעופה לתפוס מונית לעיר

ל מכיון שקראנו בספר שהמחיר אב, הסכמנו.  לב25נהג אחד הציע לקחת אותנו לעיר במחיר 

  .ביקשנו ממנו להפעיל את המונה,  לב15 -יותר קרוב ל

נקודה , 69עמוד , ספר, Seveta Nedalia ( שאנחנו רוצים להגיע לסבטה נדליהבדרך הסברנו לו

, 69עמוד , Alexander Nevski Cathedral (הוא הביא אותנו לכיכר אלכסנדר נבסקיאבל , )48

  !   גנב-  לב לפי המונה48 מטר מהיעד ובמחיר של 800ק של  מרח– )26נקודה 

ירדנו מהמונית ומצאנו בית קפה סמוך לשתות כוס קפה של בוקר ברחוב בולגרי עם חשמלית 

המלצרית בבית הקפה ניסתה לעזור לנו . האמת היא שלא ידענו להיכן הגענו. הנוסעת על פסים

בעזרת הות דזה רחוב אבל לא הצלחנו ליש שלטים בפינת כל. אבל ללא הצלחה, עם המפה

   .75 ולא עם המפה בעמוד 69המפות שבעמוד 

 מכירה השמסביבה נערכ, )שמאוחר יותר התברר לנו שזאת כיכר אלכסנדר נבסקי(חזרנו לכיכר 

שם מצאנו בחורה דוברת אנגלית שהסבירה לנו בדיוק היכן אנו ,  בשלל צבעיםותשל רקמ

ראה מפה . (ה היה בדיוק במסלול אותו תכננו לעשות בסופיהכי ז, זה הסתדר לנו. נמצאים

  . ) בספר75 ודבעמ

קתדרלת התחיל אותו מלאבל , 69ביום הראשון בסופיה תכננו לעשות את המסלול שבעמוד 

 היכולים לעזור לנו במציאת )69' ראה מפה בעמ (70, 1, 17סבטה נדליה כי שם נמצאים אתרים 

  . אלכסנדר נבסקיאבל עכשיו אנחנו בכיכר , חדר

אבל עם , התיקים הכבדים מכיכר אלכסנדר נבסקי לקתדרלת סבטה נדליההלכנו כשעל גבינו 

  .  ישר לכיכר סבטה נדליה)6נקודה , 75מפה עמוד , ספר (מבית הנשיא" חתכנו"ו, תיקון קל

ב ואז יצאנו לסיבו) 69 וד במפה בעמ70 -ו1נקודות  ( olga roomsאת החפצים שמנו אצל אולגה

  . המתוכנן בעיר

משמאל , 75ספר מפה עמוד . 45נקודה , 69מפה עמוד , ספר(מחוץ למסלול נמצא בית הכנסת 

, בית כנסת גדול ומרשים אבל בפנים הוא די פשוט. וביקרנו אותו, אבל לא רחוק ממנו) 3לנקודה 

  . לב לאדם2הביקור עולה , אהה. כמו שבית כנסת נראה

מכיוון שברחוב . וברזיות המים שאחריו) 3נקודה , 69עמוד , רספ(חזרנו למסלול ליד המסגד 

tsar Osvoboditelבחרנו ללכת ברחוב ,  כבר היינוDondukov עד ובמקביל לכיכר אלכסנדר 

  . נבסקי

עד לצומת של  ומשם לאורך הרחוב Tsar  Osvoboditelהמשכנו ישר עד רחוב , חצינו את הכיכר

,  קטן הנמצא מתחת לצומתקניוןלמעין ירדנו מתחתיו , )47ה נקוד, 69עמוד (אוניברסיטת סופיה 

  .ויצאנו לפארק הצאר בוריס עם האנדרטה הגבוהה
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ולאחר מנוחה קצרה עשינו , אכלנו גלידה לפי משקל. לפארק המקיף את האצטדיוןצעדנו משם 

  .  מלא חנויות הבגדים בחזרה לכיוון סבטה נדליהGrat Igantievאת הסיבוב לרחוב 

 הרחוב מצאנו את מוכרי הפירות מהם קנינו קילוגרם אפרסקים ספק נקטרינות גדולות לאורך

וחזרנו לחדר של אולגה ) הכל בבולגרית(משם המשכנו לרחבה מלאה דוכני ספרים . וטעימות

)olga rooms (למנוחה קצרה .  

צלילי לקול , הי דקות מסבטה נדל10 במרחק הליכה של  ri yafataארוחת ערב סעדנו במסעדת 

  . להקת הליווי שעברה שולחן שולחן ושרה משירי ארץ המוצא של היושבים סביבו

וכך הם ניגנו , סתם כי לא רצינו שישירו בעברית, ענינו מקולומביה, כששאלו אותנו מהיכן אנחנו

  .La historia de Amurאת השיר 

  ?כמה זה עולה

Olga rooms – 40לב ללילה כולל ארוחת בוקר קלה מאוד   

Pri Yafat – 35לב לארוחה של שניים   

  

  Malyovitsa – Rila monastery  רילסקי– ליוביצהאמ -  סאמקוב –סופיה 

  .עגבניה וגבינה בולגרית, ביצה): Olga rooms(ארוחת בוקר אצל אולגה 

  .אנחנו בכיוון דרום

  .עד התחנה האחרונה Graf Ignatiev  ברחוב18לקחנו את החשמלית מספר 

  :ל החשמליתמספר מילים ע

  .מי שנתפס ללא כרטיס מקבל קנס גבוה, יש לקנות כרטיסים בקופות .1

אליו ,  שנה50יש מיתקן ניקוד קטן שיוצר לפני . את הכרטיסים יש לנקב על החשמלית .2

  .אבל עובד, מיושן. צריך להכניס את הכרטיס ולדחוף את לוחית כפי מעלה

ועברנו לכביש צדדי , נו את הכבישלאחר שחצי. כיווןה מטר באותו 400עוד המשכנו משם 

  , )דרום( הגענו לתחנת האוטובוס יוג ,במקביל לרחוב הראשי

קונים אצל כרטיסים  את ה... קופות אבל2יש . תחנה קטנה שהעובדים בה לא מדברים אנגלית

זוהי מדינה קומוניסטית ? אז למה צריך שתי קופות שאת הכרטיסים קונים אצל הנהג. הנהג

  . גם אם לא צריך אותה, חד יש עבודהלכל א, לשעבר

אגמים , מים, נסיעה בדרך מפותלת. )Samokov ( עלינו על האוטובוס לסאמוקוב10:30בשעה 

  .ויערות אין סוף

. )Malyovitsa (מאליוביצההתכוונו לקחת אוטובוס ל) Samokov(מתחנת האוטובוסים בסאמקוב 

  .16:00ב  הבא יוצא רק מיניבוס והתברר שה11:30שעה הייתה ה



 טרק בבולגריה

אין להעתיק . כל הזכויות שמורות לאייל עמיהוד© 

  בשום מדיה שהיא ללא קבלת רשות בכתב

bulgariatrek.wordpress.com 

 

4

, נקניקים: טיידנו באוכל לשלושת הימים הקרוביםצ והנכנסנו למכולת שבתחנת האוטובוסים

 בקיצור אספקה - בקבוקי מים של ליטר וחצי לכל אחד מאיתנו 3- ובקופסאות שימורים, חטיפים

   . בהנחה שאת ארוחות הבוקר והערב נקנה במקום שבו נלון בלילהלשלוש ארוחות צהריים

  .  לב30 במחיר של ליוביצהאנית למלקחנו מו

תחנת ההצלה של הטרק והיא ) ההתחלה של השביל האדום(לנקודת ההתחלה הגענו 

  .ריקה .. והיאמאליוביצהב

 ולאתר את השביל לעזור לנובסיסית ביותר בחניון מצאנו משפחה נחמדה שניסתה באנגלית 

  .האדום

  .אבל אנחנו רצינו אדום, ליד תחנת ההצלה ורחבת החנייה מתחיל השביל הכחול

ואמרו לנו שהדרך היא על השביל ) שכולם כתובים קירילית(הם קראו בשלטים , הסתכלנו במפות

  .הכחול

  .גם הם הלכו איתנו באותו כיוון.  התחלנו ללכת יחד12:30בשעה 

שוב קראו ושוב התייעצו ביניהם ואמרו ) הבולגרים(מצאנו שלטים מאירי עיניים בקירילית הם 

  . הדרךשזאת

החלטנו . שמעותי ולא לעלותבאופן מאנחנו אמורים לרדת . אבל משהו לא הסתדר לנו,  הלכנו

  . ולחפש את השביל האדום, אותה תחנת הצלה, לחזור חזרה לנקודת המוצא

עד שמצאנו את הכניסה , דרכו באנוש ומאליוביצהלאורך הכביש המוביל להלכנו מתחנת ההצלה 

  .לא בולט מדי אבל אדום .ליער המסומנת בצבע אדום

לדעת בביטחה שאתם מתחילים את הטרק . להתעקש על נקודת היציאה ולא לוותר: הערה

  .מנקודה שאתם יכולים בה להזדהות בברור

הכניסה לשביל האדום . כל הסיבוב הזה לח לנו כמעט שעה אבל היה נכון לעשותו. 13:25.השעה

. מאליוביצה תראו מזלג כבישים ממש לפני  אם תסכלו במפה.נמצאת לפני הפיתול של הכביש

  . אלא על הכביש הצהוב מצפון למזלג, השביל האדום במפה לא מסומן במקום המתאים, ובכן

  .צריך ללכת לצד הכביש ולבחון עץ אחר עץ עד שתראו את הסימון האדום

י אפשר  חצינו נחל ראשון אותו א13:45-ב. ירידה נוחה בשביל ברור ונוח, התחלנו לרדת ביער

  . גדול ושוצף מים, לפספס

  . vada - הגענו ל15:00 חצייה של נחל נוסף ובשעה 14:26-ב

בהמשך הטיול שלנו בבולגריה נפגוש עוד הרבה . זוהי בקתה עם חדרי אירוח למטיילים בשבילים

  .אבל זאת הייתה הראשונה, כאלה

כלה להסביר לנו את מבוגרת עם מקל הליכה לא מבינה אנגלית ולא י, בעלת הבית, הגברת

  .המשך הדרך
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: המשך הדרך.  דקות ובהמשך החלטנו לדבוק בשלטים של הדרך האדומה45נשארנו במקום 

  . כשהיא מצד ימין שלכםvadaחצו את 

  .17:15עוד בקתה בדרך אליה הגענו ב  Lovna-מוביל להשביל האדום 

ים בדרך האדומה ולכן הלכנו  אבל החלטנו שאנו דבקRilskiראינו פנייה לכיוון  Lovna -לבדרך 

  . Lovnaדרך 

  ). Rilski Ezera(לאחר מנוחה קצרה המשכנו בדרך לעבר רילסקי אזרה 

שימו לב לשילוט ותבדקו כל שלט פעמיים ואפילו . תלולה ומתמשכת, עלייה אחתהיא הדרך 

  .לא כדאי להתברבר ביערות. אבל זה שווה, זה לא מעכב אתכם בדרך, זה מאתגר. שלוש

היא מתחילה ביער ואז מפסיקים העצים ויוצאים לשטח בו גדלים עצים , וון שהדרך בטיפוסמכי

  . עשבים, שיחים, עצים קטנים, עצים גדולים: זה הסדר. שיחים ועשבים, קטנים

IMG_1575.JPG  

 זה קשה אבל - המשכנו למעלה. כשיצאנו מהיער הגענו למפגש עם דרך סלולה למעבר כלי רכב

  . מימיןמלווה אתכםשך הדרך תראו את הרכבל בהמש. זאת הדרך

וזה ייתן לכם , נקודת הסיום של המסלול היא המפגש של הרכבל עם הדרך בה אתם הולכים

  .איזושהי תחושה של התקדמות

  ).Rilski Ezera ( הגענו לרילסקי אזרה19:30בשעה 

  .את שבעת האגמים, כמונו,  קומות שהיה מלא מבקרים שבאו לראות5מלון עם 

  .השירותים נמצאים במסדרון,  לב48לה וחדר ע

  . לב לשנינו18 -רוחת ערב באפשר לאכול במסעדת המלון א

  

  ?כמה זה עולה

   לב לאדם2 –חשמלית 

   לב לאדם12 –אוטובוס לסמאקוב 

   לב לשניים40: מצרכים לטרק

   לב30 –מונית למליוביצה 

   לב48 –לינה ברילסקי 

   לב18 –ארוחת ערב ברילסקי 

   לב5 – חמה שתייה
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  )Rilski Ezera – Rila Monastery ( רילה- רילסקי

  .את הבוקר הזה התחלנו מאוחר בארוחת בוקר על מרפסת המלון הצופה לנוף הררי

 מורשת רם כאת"המקום שהוכר על ידי האו, )Seven Lakes (זהו המסלול לשבעת האגמים

  .עולמי

, עת האגמים לא נמצאים באותו גובהשב. צהוב/ על השביל האדום11:00יצאנו לדרך בשעה 

  .דבר שמצריך טיפוס, והאחרים נמצאים גבוה יותר לשניים הראשונים צריך לטפס מעט

  . הגענו לאגם הראשון11:45-ב

ובעוד הם הולכים עם בקבוק יד או , האתר היה מלא במשפחות וזוגות שיצאו להם לטיול בטבע

  .עלה ההראנחנו סוחבים את כל הציוד עלינו במ, תיק קטן

המשפחות . רעמים נשמעים מרחוק ואז מתחיל הטפטוף, השמים מתחילים להתכסות בעננים

  .אנחנו שמים עלינו את המעילים וממשיכים לטפס מעלה מעלה, מתחילות להתקפל

   .האגמים נפלאים והנופים מקסימים

ה תמרור מעין רמה וב, וחרוש) דשא נמוך( שכולו עשב מישוראנחנו מגיעים לבגמר העלייה 

  . הכוונה

ולסיים את  - Ivan Vazov -פה עלינו להחליט האם לפנות ימינה אל בקתת איוון. 14:20השעה 

 הדרך למנזר רילה כפי שהיא נראת .או להמשיך ישר אל עבר מנזר רילה, היום בעוד שעתיים

, ריםהשמים שחו, לכיוון דרום. לוקחת אותנו ישר לתוך הגשם... מפה היא קודם כל בעלייה ו

אבל נראה , היכן שאנחנו יושבים רק קר ולא יורד גשם. שומעים את הרעמים, רואים את הברקים

  .שההמשך הרבה יותר סוער

אנו רואים מטייל היורד , בעוד אנחנו מתענגים על חתיכת הנקניק. עצרנו לנו להפסקת צהריים

  . מהשביל המוביל אל רילה

  .ומתקרב מההרים בחור סקוטי שיצא לטייל בגפ

, הוא סיפר כי נקלע לסופת ברקים? הוא מבקש מאיתנו אלכוהול וכששאלתי אותו מדוע אלכוהול

, וברק פגע בעמוד מתכת שהוא עמד לידו ועכשיו הוא לא חש את יד ימין, שאת קולותיה שמענו

  .וכדי להירגע הוא זקוק למשקה

  .יםשם יש בר עם שפע משקאות מסוגים שונ, רילסקי אזרההפנינו אותו אל 

  )14:50השעה . ( אל מנזר רילה ובכך להגיע לנקודת הסיום של הטרקהחלטנו להמשיך ישר

באמצע תופס אותנו ברד קל ובהמשך גשם קל ומדי פעם רואים את , הדרך מתחילה בעלייה

  .הברק ושומעים את הרעם

ו ואנחנ, תוך כדי הליכה על ההר אנחנו שומעים את פעמוני העדרים שרועים באחו מתחתינו

  .16:23הגענו בשעה '  מ2661לפסגה בגובה .  מטר  מעל פני הים2600נמצאים בערך 
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  .מחליק ובוצי, והכל רטוב, )שלא נכלל במסגרת שבעת האגמים(פה ושם מתגלה אגמון נוסף 

כך במשך שעתיים ועשרים דקות מאז שעזבנו את , הדרך עולה ואז יורדת ושוב עולה ושוב יורדת

  .שלט ההכוונה

למנזר המובילה הדרך  - )שביל כחול(ירידה למפגש דרכים ולתחילת ההגענו  17:10בשעה 

  .רילסקי

  .  היה ברור לנו שאנחנו במרוץ כדי להגיע בזמן לפני חשיכה- התחלנו בירידה מיד וללא הפסקה

 מטר ומנזר רילה 2600אנחנו בגובה של בערך . איי שם בין ההרים, יהנו את המנזרמרחוק ז

  ! מטר1400 -כך שלפנינו ירידה של כ.  מטר1147בגובה של 

את השביל " חותכים"ואנחנו , הדרך מזגזגת פעם ימינה ופעם שמאלה,  בהתחלה זה היה נחמד

  .ומקצרים

ודריכה לא נכונה ) ירד גשם באזורכל היום כי (את המדרון מכסה מעין דשא שעכשיו הוא רטוב 

  .ואופס אתה על התחת

גם בגלל שהסימון נעשה בקמצנות , והסימון הכחול בקושי נראה בוהשביל הוא מעין תלם שיצרו 

  .וגם בגלל שהאבן מכוסה בשיחים או בבוץ

  .גם צמחי תבלין שונים, מעין שיחים, ככל שאנחנו יורדים מתווספים צמחים נוספים לדשא

בירידה חצינו מספר . קבוצה גדולה יותרר כך בהתחלה שלושה פרטים ואח. מרחוק ראינו צבאים

  . מים זה לא בדיוק מה שחסר בבולגריה- נחלים קטנים

  . כבר חלפו שעתיים שאנחנו יורדים ועושה רושם שהדרך עוד ארוכה

  .שוב הירידה היא לשמאל ואז משנה כיוון לימין ואז קצת אופקי ועוד פעם יורדים

ך יותר בהתחלה קטנים בגובה מטר או שניים ואחר כ, כבר הגענו לקו בו מתחילים להופיע עצים

  .עד שממש נכנסים ליער, גדולים

  .צהוב/ חום/השביל יפהפה ועטור בעלי שלכת בצבעי כתום

  .ושוב נכנסים ויוצאים, פעם אנחנו בתוך היער ופעם בחוץ, את שולי היער" תופר"השביל  

רק , מהמקום הזה לא רואים את המנזר. ואנחנו עדיין יורדים,  שעות מאז החלה הירידה3עברו 

 לערך ומאז אנחנו 20:00החשיכה ביער תופסת אותנו בשעה . אחר הסימון הכחולעוקבים 

  .מתנהלים עם פנסים

שורשי העצים הבולטים והרטובים הם מקום טוב . כל הירידה מתרחשת ביער הרטוב והחלקלק

  .אתה על התחת! שם רגל על שורש בולט ורטוב ואופס, רגע אתה לא שם לב, למעוד עליו

  .עוד פנייה ימינה ועוד אחת שמאלה והדרך לא נגמרת, ד ועודהירידה נמשכת עו

כל כך קרוב .  ממשיכים לרדת עד שמגיעים ממש למצוק של המנזר.רואים את אורות המנזר, ואז

  .אבל זה מצוק, שאפשר לגעת
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  .אנחנו מאירים עליו בפנס אבל לא ברור מה הוא מראה, ול לא עוזרחהסימון הכ

 יורדים למדרגה במצוק שמקרבת אותנו פיזית למנזר אבל יש : ראשון ניסיון.אנחנו מנסים לנחש

  .אנחנו מבינים שזאת לא הדרך וחוזרים לסימון הכחול. לנו עוד מצוק לפנינו

ואחרי כמה עשרות מטרים מבינים אבל , נראה שם שביל ברור. לצד שמאלמנסים דרך אחרת 

  . לא הדרךזאת שגם 

אחרון ושם כחול הלסימון כחול שלפני הסימון ה: חורשני סימנים כחולים לאחוזרים הפעם 

כשאנו רואים , ואחרי כמה עשרות מטרים, בוחרים דרך אחרת ישר לתוך הרעש של מפל המים

  .שלטים על העצים אנחנו מבינים שזאת הדרך

אלא השטח , זה לא שטח המנזר עצמו( עמדו רגלינו במתחם הגדול של המנזר 21:05בשעה 

  ).מסביב

  .עייפים נכנסים למסעדה הראשונה ובררנו לגבי מקום לינהרטובים ו

חלפנו ליד .  הנמצא במתחםהמוזג הסביר לנו שעלינו ללכת עוד כמה מאות מטרים למלון/המלצר

  .גררנו את רגלינו למלון שנמצא מאחורי אזור המסעדות וביקשנו חדר, הכניסה למתחם המנזר

את הבגדים הרטובים והמלוכלכים , מלוכלכותהורדנו את הנעליים הרטובות וה, נכנסנו לחדר

מפות , פתחנו את התיקים וגילינו שהגשם חדר גם לתיקים והרטיב בגדים. מההחלקות שלנו

  .וספרים

  . בערך ירדנו לאכול ארוחת ערב במסעדת המלון22:00שינו מקלחת חמה ובשעה ע

זה ,  מעלות10שבחוץ זה לא חשוב .  ולכן הישיבה היא בחוץ summer gardenלמסעדה קוראים 

summer  נכון?  

 דקות ואנחנו 20היא נסגרה כבר לפני  .הודיעו המוזג והמלצרית שהמסעדה סגורה, כשהגענו

הם הבינו ! ?סגור או פתוח! רגע. אבל הם יכולים לעשות לנו שירות חדרים, פשוט איחרנו

  .שכנראה לא נשב על כוס בירה ולכן הודיעו לנו שנוכל להזמין

  .בקור והזמנו ארוחת ערב, בחוץהתיישבו 

  ?כמה זה עולה

   לב8 –ארוחת בוקר ברילסקי 

   לב45 –מלון רילה 

   לב23 –ארוחת ערב רילה 
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  )Rila Monastery – Sofia - Plovdiv (דיבב פלו-  מנזר רילה

  .רגליים כאבו כשהתעוררנו מהירידה הממושכת למנזר רילהה

  .וכלו להתאוורר וכדי שהשמש תייבש אותםאת הנעליים הרטובות הצבנו במרפסת כדי שי

  . ארוחת בוקר באחת המסעדות שבין המלון למנזרלבסנדלים הלכנו לאכו

  .זהו מתחם גדול בו ממוקמת הכנסייה הגדולה ולידה המגדל. בסנדלים נכנסנו למנזר

לשוטט ברחבה בלבד ולהיכנס למוזיאון א המנזר אללקומות במבנה המקיף את לא ניתן לעלות 

  .נות המזכרות שבקומה הראשונה בלבדולח

את החלונות אפשר . וזה בהחלט שווה, יש גם הסבר באנגלית, כדי לעלות למגדל צריך לשלם

  .לפתוח כדי לצלם את הנוף שמסביב

  .שווה היה לעלות ולצפות שוב בהרים מהם הגענו אתמול בלילה

כל פסיעה מטה , דנו ממנוהרגליים כאבו וכאבו עוד יותר כאשר יר, לא קל היה לעלות למגדל

  .מורגשת היטב

אבל אז , לעבר רחבת החנייה והאוטובוסים) שוב(חצינו את המנזר , ארזנו את חפצינו במלון

  .15:00התברר שהאוטובוס יוצא בשעה 

 רילהדרך , )Rila Monestery(מנזר רילה תנו מוא איהמתנו כמו מטיילים אחרונים לאוטובוס שיוצ

)Rila(דופניצה  דרך )Dupnitsa (סופיהעד ל) Sofia(.  

ישירות לפלובדיב ולא לעבור דרך " לחתוך" וחשבנו )Plovdiv (היעד הבא שלנו הוא פלובדיב

  . ההמתנה לאוטובוס ברילה שכנעה אותנו להצפין לסופיה ומשם לפלובדיב,אבל, סופיה

  .גשום ונופים נהדרים, ארוך,  שעות נסיעה ארכה הדרך מרילה לסופיה3

תחנת הרכבת נמצאת בערך בצד השני (וטובוס בסופיה לקחנו מונית לתחנת הרכבת מתחנת הא

  . יצאנו לדרך18:30ובשעה  לה לאחד 8רכשנו כרטיסים לרכבת לפלובדיב שעלו , )של העיר

בקופת הכרטיסים לרכבת לא יודעים אנגלית וגם לא מתאמצים .  לפני הדרךמכשולאבל עוד 

כנראה שלא היינו אנחנו מצליחים לקנות , ה כרטיסים לפנינווללא עזרה של מישהו שקנת, להבין

  . כרטיסים לפלובדיב2עבור  לב 16.20שילמנו  .כרטיסים

  .שום מילה באנגלית, אפס, זירו, נדה. אתה מחזיק את הכרטיס ביד ואין ולו מילה אחת באנגלית

  .מכל הכתוב הצלחנו לזהות את התאריך ואת שעת יציאת הרכבת

  .כים עזרה כדי להגיע לרציףשוב היינו צרי

  .אין שום מילה שהרכבת הזאת מגיעה לפלובדיב ולעוד כמה ערים בדרך, וברציף אין שילוט

  .מתיישבים בקרון ונוסעים

  .זה לא קורה.  אתם טועים- אם אתם חושבים שהנהג יכריז על תחנת העצירה הקרובה
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י ירוק ובלילה יש לו פנס באותם צד שנ, צד אחד אדום: בכל תחנה יוצא מנהל התחנה ובידו שלט

  .צאת לדרךעצור או לוהוא שמורה לרכבת ל, צבעים

לא לפני ,  לנהג הקטר שהוא יכול לצאת לדרךתלכרטיסנית יש פנס ביד והיא מאותת, בנוסף

  .שהתכופפה ובחנה את תחתית הקרונות

כים לחצות לאחר שהנוסעים יורדים מהרכבת הם צרי! מה פתאום? האם הנוסעים יורדים לרציף

  . ככה זה בבולגריה- לפעמים אחד לפעמים שניים עד שהם מגיעים לרציף, מספר פסי רכבת

  .הכרטיסן ובמקרה זה הכרטיסנית הנחמדה דוברת בולגרית בלבד וכך גם מרבית הנוסעים

  .טעתה ...הייתה מישהי שהתנדבה לספור לנו כמה תחנות עוד שנשארו עד פלובדיב והיא

  .)Plovdiv(ת עד שזקנה נחמדה הבינה שאנחנו רוצים לפלובדיב כמעט ירדנו מהרכב

 כפי שרשום  PBIופנינו היו לאכסניה,  שעות נסיעה2:30בסופו של דבר ירדנו בפלובדיב לאחר 

  .132 על המפה ופרטים נוספים בעמוד 34נקודה ,  בספר129, 128 בספר בעמוד

ואפילו את שם הכיכר שליד . רחובותנתנו לו לקרוא בשפתו את שמות ה, הראנו לנהג את המפה

  . האכסניה

? PBI-אז ירדנו ב. והוא התייעץ עם המוקד והראה סימנים שהוא יודע בוודאות היכן להוריד אותנ

 במרכז Sabornaברחוב ? והיכן היה לו נוח. הוא פשוט הוריד אותנו היכן שנוח לו! מה פתאום

  .הגיע היתה רחוק משםשאליה רצינו להאכסניה . דיבבהעיר העתיקה של פלו

הלכנו על החדר וזאת .  לב50 לב והחדר באכסניה 68בירור קצר העלה שחדר במלון עולה 

שהייתה בליווי חתולים , לא רק בגלל החדר אלא בגלל ארוחת הבוקר שלמחרת .הייתה טעות

  .ודבורים מכל עבר במרפסת של בעל הבית

 שמעל הכביש הראשי Saborna שברחוב יצאנו להסתובב בעיר העתיקה בלילה ולאכול במסעדה

, ולא הבנו מי היו הזמרים) בבולגרית(באמפיתיאטרון הרומי הייתה הופעה . העובר מתחת לעיר 

  . התלהבות הקהליו עדות לאבל מחיאות הכפיים ה

  

  ?כמה זה עולה

   לב17 –ארוחת בוקר רילה 

   לב8 –מגדל רילה 

   לב22 –אוטובוס לסופיה 

   לב29 –מונית לרכבת 

   לב16 –רכבת לפלובדיב 

   לב5 –סנדוויצים לדרך 

   לב6 –מונית למלון 

   לב50 –מלון 

   לב21 –ארוחת ערב 
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  )Plovdiv - Devin ( דבין- פלובדיב

מדרחוב ענק הנמתח  . העתיקהפלובדיבלאחר ארוחת בוקר קצרה החלטנו לצעוד במדרחוב של 

  .על פני קילומטרים ארוכים

לכיוון ,  בשיפוצים,2011ספטמבר , שנמצא עכשיו, מצא מהאצטדיון הרומיחלקו היותר מעניין נ

  .אבל אל תפסחו על חלקו הצפוני עד ומעבר לנהר מאריצה, דרום

אני מציע לכם לטפס על הגבעה הנמצאת מעל למדרחוב , אם יש לכם חשק וגם כח ברגליים

וב שמאחורי הרומי ופנו לרחלכו עד לאצטדיון , כדי לטפס על הגבעה. אנטנות ועליה נמצא אשכול

זוהי הדרך . עד לכניסה לגן ציבורי הנמצא בצד ימין,  במעלה הרחובהמדרחוב והתחילו לטפס

  .אבל שווה, הרבה לכלוך ואשפה, לא מסודרת, למעלה

  .דלגו בין שברי הזכוכית עד שתגיעו למעלה, טפסו. הגבעה מוזנחת וציורים נמצאים על כל קיר

מאחוריו העיר העתיקה ושאר חלקיה של  .המדרחוב למרגלותיכם. מלמעלה נשקפת כל העיר

  .העיר

תוכלו להקיף אותה ולראות חלקים נוספים ומשעממים , הגבעהלאנטנות שבראש אם הגעתם עד 

  .של העיר

  .  לכל אורכוSabornaמהאצטדיון הרומי לכו ברחוב 

גינה יפה ואוסף , )129מפה בעמוד ראו (כנסיות  ומוזיאון , מסגדים, יש בו אוסף של בתים

 להכנת אוכל ועד ליצור םהחל מתלבושות דרך כלי, פריטים שמראים את התרבות הבולגרית

  .תכשיטים

ראה הסבר בעמוד . 129במפה שבעמוד 13נקודה (מכל המוזאונים בחרנו במוזיאון לאנתוגרפיה 

127.(  

אות עתיקות על הגבעה נמצ. שפרושה גבעת התפילה, המשיכו עוד קצת לגבעת נבט טפה

אם הייתם בגבעה של האנטנות תוכלו לראות . תצפית על כל העירו) 126עמוד ( אומולפיאס

  .אותה גם מכאן

שם אמורים היינו , )Devin ( ושמנו פעמינו אל דבין)Plovdiv (פלובדיבבזה סיימנו את הסיור ב

  .כך לפי ההנחיות שמצאנו באינטרנט, להתחיל את הטרק השני שלנו בבולגריה

,  זוגות גרביים2:  ולקחת איתנו רק מה שהכרחיפלובדיבחלטנו להשאיר את התיק הגדול בה

  .משחת שיניים וקרם שיזוף, פנס, חולצה, תחתונים

 -שם התברר לנו שהאוטובוס האחרון לדבין יוצא ב,  לב עלתה המונית לתחנת האוטובוס3

  .ובוס היוםואין עוד אוט, אלא מיניבוס, אבל זה לא יהיה אוטובוס, 17:30

גבוהה ביותר העיר הארוכה וגם ה, )Smolyan ( לסמוליאן18:00עלינו על האוטובוס של 

  ).119-120עמודים ( מטר 1000 הנמצאת בגובה בבולגריה
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ומיד ) Smolyan( דקות בדרך הגענו לסמוליאן 10לאחר נסיעה של שעתיים וחצי עם הפסקה של 

היינו . ומפותלת) גם בלילה(ות בדרך יפה  דק45ה של נסיע). Devin (לדבין)  לב45(לקחנו מונית 

  .כמעט היחידים בשעה זאת על הכביש

למרות שהוא לא יודע אנגלית . במסעדת המלון במרכז דביןהזמנו את נהג המונית לכוס קפה 

  .בכלל הצלחנו לצחוק ביחד וגם לשתות מרק

  .  במרכז וביקשנו חדרfamily hotelנכנסנו למלון 

 לב 50 -ב. והראה לנו את המחירון) זה לא חדש(פנינו בכניסה לא ידע אנגלית מי שקיבל את 

  .שולחן וטלוויזיה, סלון עם כורסאות עור, מיטה זוגית! ?איזה חדר קיבלנו. חדר כפול לקחנו

  .ת המשקיפה על הנוףסחדר רחצה צמוד גדול ומרווח ומרפ

  .חלום של חדר

  . שבספר121על דבין תוכלו לקרוא בעמוד 

  

  ?מה זה עולהכ

   לב3 –מונית לתחנת האוטובוסים 

   לב20 –אוטובוס לסמוליאן 

   לב45 –מונית לדבין 

   לב50 –מלון דבין 

  

  

  )Devin – Yagodina - Trigrad (טריגראד-יאגודינה- דבין

וירדנו מהר לארוחת בוקר מתוך )  זה מוקדם7(התעוררנו מוקדם בבוקר ) 3/9( בוקר ליום שבת

  .האוטובוס היחיד באותו יום - )Yagodina ( ליאגודינה8אוטובוס של השעה תקווה לתפוס את ה

  .ורצנו לתחנה?  כמה זמן אפשר לחכות לאומלט.יהיתרנו עלארוחת הבוקר התאחרה ולכן ו

  .אין אוטובוס ליאגודינההיום כשהגענו התברר לנו ש

 0.6גדול שעולה המשכנו את ארוחת הבוקר במזנון שליד תחנת האוטובוס עם לחם גבינה חם ו

  .לב

  .ספר מסודר על האזור ופנינו ללשכת התיירות/ מפה8:00החלטנו לחפש בשעה 

והשעה , 10:00ד התיירות נפתח בשעה רמש... מצאנו אותה בבנין ענק שליד המדרחוב אלה ש

  .8היא קצת אחרי 
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ד לא ידע לדבר אנגלית אבל הבין אותנו והפנה אותנו לאח, בחור חביב שפגשנו במדרחוב

 כמו 10:00 ולא ב 9:00שם הוסבר לנו באנגלית שמשרד התיירות נפתח בשעה . המלונות

  .שמורה השלט

 וחזרנו , בין בתי העץ שלידם ערימת עצים מוכנה להסקהעשינו סיבוב קצר ברחובות דבין

 למערה ולא .יאגודינהמערת להחלטנו לקחת מונית  .למדרחוב לקראת תשע והמשרד סגור

  .לכפר

  .יאגודינהמערות עד  לב 20ם עם נהג מונית צעיר וסיכמנו על כמה מילי

פעם הוא , המדרונות תלולים וירוק ועוד ירוק וכל הזמן עוברים את הנחל, הדרך יפה ומפותלת

  .מימין ופעם משמאל

 מעלות למשך 6בטמפרטורה של .  לב לאדם5עולה , מערת נטיפים, הכניסה למערת יאגודינה

  .ן קירותיה הענקיים של המערה הפעילה דקות צועדים בסך בי45

  .את דמי הכניסה משלמים מיד עם הכניסה.  למערה לפני הכניסה,בבולגרית, יש תדריך

  .המדריך מדבר ומדבר בבולגרית ואני מנסה לבקש תרגום און ליין מהצעירים שבחבורה

  ...מקרוני, סטלגניטיםמהם הבנתי רק  , גם בתוך המערה ממשיכים ההסברים

  .ברצינות יתרייחס לזה תאבל עושה רושם שאף אחד לא באמת מ, לצלם במערהאסור 

 יורים הפלשים, נלחצים הכפתורים, נשלפות המצלמות, ברגע שהמדריכה מסובבת את הראש

  .בעיצומה, מאחורי גבה של המדריכה, והחגיגה

פשוט יש זקיפים ש, המערה פעילה מאוד ואת זה אפשר לראות בטיפות המים בקצות כל זקיף

  .מטפטפים מים

לעיתים קרובות הן , לחה והנפילות של טיפות המים נשמעות כשהן נופלות, כל המערה רטובה

  .פשוט נופלות עליך

  .ורוד וסגול וכמובן דבש, קוורץ, אבני קריסטל: לאחר היציאה מהמערה מחכים דוכני המזכרות

. המוביל לכפר יאגודינהצעדנו מהמערה חזרה בכביש ממנו הגענו עד לצומת הפנייה לכביש 

  .מצאנו את עצמנו בכפרשל עלייה מ " ק2לקחנו אותו ואחרי 

חנות המכולת הייתה סגורה אבל הפיצוצייה המקומית הייתה . הכפר קטן והמרכז עוד יותר

  .פתוחה

  .ים אבל המוכרת שלא יודעת אנגלית סימנה לנו שנגמר אבל הציעה לנו פרינצס'ביקשנו סנדוויצ

  .הכל רשום באותיות קרליות, אבל לך תבין, אתה לנו תפריטהיא אפילו הר

מעט חטיפים הצטיידנו ב.  עם נקניקפיצה על פרוסות לחם גדולהזה  פרינצס שהתברר ש2הזמנו 

  .)Dyavolskoto Garlo( גרון השטן ובוטנים ויצאנו בדרך האדומה למערת

שם , ים מחוץ לכפרעד למנסרה של עצ, הדרך האדומה מתחילה במלון הכפר לאורך הנחל

  .ומשם הדרך יוצאת למרחבים, מכינים משטחי עץ
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  .הדרך היא דרך רחבה המיועדת למעבר רכב ונוחה מאד להליכה

  .לאורך הדרך נמצאות נקודות מים בהן ניתן למלא את הבקבוק וגם לנוח

לקחנו את השביל . נקודת המים הראשונה נמצאת מייד עם היציאה מאזור הכפר וויתרנו עליה

  .14:05השנייה הגענו בשעה ת המים לנקוד. והמשכנו עליו) זה שמתרחק מנקודת המים(הימני 

ככה זה , אבל אל דאגה, לפעמים הדרך האדומה נהיית ירוקה ולפעמים גם צהובה וכחולה

  .בבולגריה

שעל השלט מורה ! סימן הקריאה . הדרך מטפסת ביער ושלטים יעזרו לכם להתמצא היכן אתם

  . אתם נמצאיםבומקום על ה

 90זה קרה בדיוק כשהשביל פונה  . לרדתים הרגשנו שגמרנו לטפס ועכשיו מתחיל14:50בשעה 

  .מעלות לימין על שפת המצוק

פה . בשלב מסוים הדרך אופקית ואז ירידה נוספת, לאחר מנוחה קצרה התחלנו בירידה מתונה

לקחנו את הדרך . ת שמאלהיש שביל רחב מימין ויש דרך צרה שיורדת בתלילו. צריך לשים לב

  . הגענו למפגש עם הכביש15:50השמאלית התלולה ובשעה 

ללכת שמאלה על הכביש בערך , במקרה שלנו, כדי להגיע למערת גרון השטן יש לחזור צפונה או

  .כקילומטר עד הכניסה למערה

השמאלי ואותו ניתן לקנות בדוכן ,  לב לאחד4כרטיס עולה .  הגענו לכניסה למערה16:05בשעה 

  .ביותר בחניה של המערה

  . מעלות ולא צריך לבוש חם במיוחד10הטמפרטורה פה 

  . מספר בדיחה אחת או שתיים וכולם צוחקים, המדריך מדבר בבולגרית

  .אנחנו לא מבינים מילה

 מדרגות 100אבל היו שם , לא ספרנו. אבל בעיקר עולים, יורדים, המערה מדהימה בגודלה

שם , ה נעזרתי בשתי הידיים במעקות הבטיחות והגעתי מתנשף למעלהלעליי .תלולות לפחות

  .מחכים לנו מוכרי הדבש והתה

  .למנוחה) Trigrad(חזרנו לכביש והפעם פנינו לעבר טריגראד 

  .כך שהגענו די מהר, העיירה טריגראד נמצאת כקילומטר פלוס מהיציאה של המערה

  .עלינו למרכז הכפר

  .מכולת נוספת ובר, כזי ובו בתי קפהמימין מכולת ומשמאל מבנה מר

  . לב24וכל זאת במחיר , מצאנו חדר בבית הכולל מקלחת צמודה

האוכל . ארוחת ערב אכלנו במסעדה היחידה שבכפר עם אח גדול ובוער שהפיץ חום לכל עבר

  .כדי להתחמם לצד האח, נשארנו גם אחרי שסיימנו לאכול. מוגש ברוחב לב וטעים, בסיסי

  . Muglaגלה ול השביל האדום בדרך לממחר אנחנו ע
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  ?כמה זה עולה

   לב20 –מונית ליאגודינה 

   לב10 –מערת יאגודינה 

   לב15 –מצרכים בפיצוצייה של יאגודינה 

   לב8 –מערת גרון השטן 

   לב24 –לינה בטריגארד 

   לב25 –ארוחת ערב בטריגארד 

  

  )Trigrad - Mugla ( מוגלה-טריגראד

  

 שעות הליכה ולכן 6 הרשנו לעצמנו לישון עד מאוחר כי ידענו שלפנינו . בבוקר10-התעוררנו ב

  . לערך17 ולהגיע בסביבות השעה 11התכוונו לצאת ב 

באח האש . שכללה אומלט וקפה, ארוחת בוקר במסעדת הכפר ממש ליד הכיכר המרכזית

  .ב אותו מכינים לקראת הצהריים והערבוערת במלוא העוצמה ועל השיפוד נמצא כבש שלם

דרך האדומה שתוביל אותנו ממש בכניסה לכפר ל, ופנינו ימינה) 11:00(ירדנו ממרכז הכפר 

  .Mugla למוגלה

  .רק צריך לשים לב ולחפש כל הזמן את הסימון האדום, הדרך נוחה להליכה ומסומנת היטב

, משביל רחב עוברים לשביל צר, בהתחלה עלייה ארוכה אבל נוחה ובהמשך הדרך יורדת ועולה

  ).13:55(עד שמגיעים לגשר על פני נחל ) 12:00-ב(ולפים על פני נקודות מים ומנוחה בדרך ח

  .חוצים את הגשר ונחים בנקודת המנוחה תחת הסככה

  ).Chairski Ezera (רסקי אזרה'לפנינו טיפוס קצר לצ

 GELAאמנם במפה הדרך האדומה ממשיכה בכביש הרחב אבל אנחנו הולכים בשביל הכחול אל 

VILLAGE –רסקי ' דקות מביאה אותנו היישר אל צ30אכן עליה רצינית שבתוך .  זהו קיצור דרך

  .אזרה

  .מעין הימור כזה שהצליח, רסקי אזרה'בתכנון היה לאכול ארוחת צהריים בצ

 יש חדר אוכל גדול ואנחנו היינו האורחים היחידים בשעה זו של )Chairski Ezera (רסקי אזרה'בצ

  ).14:30(צהריים 

  .לקחנו. פשטידה ועוגה: הראתה לנו מה יש) זה מובן, טוב(עלת המקום לא יודעת אנגלית ב

  .לפשטידה היא הציעה להוסיף יוגורט וגם את זה לקחנו

  . לב לשנינו14טעים ומזין ורק 

עוברים ליד שני , נופים ומרחבים נפרשים מכל עבר. והדרך מטפסת) 15:10(ממשיכים בדרך 

  .כם וממשיכים לטפסאגמים עם גשר לכל אור
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, ללא עליות או ירידות, חוצים מרחבי מרעה בין עדר הפרות ואז מגיעים לעמק והולכים בו אופקית

  ).16:25(עד שמגיעים לעלייה ) יחסית(במשך זמן רב 

  .זו אמורה להיות העלייה האחרונה לפני הירידה למוגלה

ומשם ירידה ארוכה , ם לשםכשתגיעו לראש ההר כבר תרגישו שהגעת. עלייה נחמדה ולא קשה

קלה יותר , ידידותית יותר) הירידה(אלא שהפעם היא , שהזכירה לנו את הירידה למנזר רילה

  .ונעשית באור יום

  . הגענו לפאתי הכפר מוגלה ומספר דקות אחר כך הגענו למרכז הכפר17:30בשעה 

עלי המסעדה לב. חפשו את המסעדה היחידה בכפר שנמצאת על גדות הנהר החוצה את הכפר

  .יש חדר גדול להשכיר עם מיטות קומותיים

כאשר : הבן דובר אנגלית ופה זה מתחיל, הזקנה ובעלה לא דוברים אנגלית: שלא יעבדו עליכם

 לב 10 אירו ולא 10האמא חושבת שזה . 10אנחנו שואלים כמה עולה מיטה ללילה הבן אומר 

  .שהזה בערך תעריף כפול

היא מכפילה ומחברת ואין לזה קשר .  כל כך מצטיינת בחשבוןהזקנה החביבה גם מתברר לא

  .אחרת תשלמו הרבה לב בשביל כלום, אז שימו לב, לשום דבר שאתם מכירים

  

  ?כמה זה עולה

   לב11 –ארוחת בוקר בטריארד 

   לב14 –רסקי אזרה 'ארוחת צהרים בצ

   לב30 –חדר במוגלה 

   לב16 –ארוחת ערב מוגלה 

  

  )Mugla – Shiroka Laka(  שירוקה לקה-  מוגלה

מכיון שמשירוקה לקה התכוונו .  שעות וקצת6הדרך בין מוגלה לשירוקה לקה מתוכננת להיות 

  . רצינו להגיע מוקדם ככל האפשר, )Smolyan ( דרך סמולאןפלובדיבלהגיע באותו לילה ל

שלא ינו אצל בעלת הקפה היחיד במוגלה וגם 'לאחר שתיית קפוצ.  בבוקר8:00-התעוררנו ב

  . יצאנו לדרך, ינו' לב על כוס קפוצ2.30שגזלה מאיתנו , שומעת כל כך טוב

ויורד עד הנהר רואה את שלט המשך הדרך ) כמו שאנחנו הגענו(למי שמגיע מטריגראד למוגלה 

  . מרחק הליכה של שעתיים וחצי , Lednitsataלעבר 

. זאת לא הדרך. הכפרהתחלנו ללכת במעלה הכפר ופתאום מצאנו את עצמנו על הכביש של 

חזרנו חזרה לתוך הכפר .  אמורה לעלות בהר ולא ללכת לאורך הנחלLednitsata -הדרך ל

שלט להמשך הדרך נמצא . ואז הבנו, לנקודה האחרונה בה היינו בטוחים שאנו על השביל

 שיש, אני לא יודע מה חשב מי שהתקין את השלט. אבל בכיוון הפוך לכיוון ההליכה שלנו, במקום

  ? לנו עיניים בעורף
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בדרך מצאנו קיפוד וגם איש העושה את דרכו לכפר על . חזרנו לנתיב והמשכנו לטפס, בכל אופן

מלאה בקקי של , השביל בו אנחנו צועדים, כי הדרך? למה אני מספר לכם את זה. גבי סוס

  . הםוהשביל מלא ב, של הסוסים" םמוקשי"ולא רק שצריך לשים לב לאבנים אלא גם ל, סוסים

עלינו על שביל רחב ולבן שעליו הלכנו עד , 10:25 -ב, השביל מטפס בהרים ולאחר שעה וקצת

  . אז הגענו למפגש עם השביל הכחול, 12:00השעה 

 -ב, חצי שעה אחרי זה. והתחלנו לטפס, שכבר הגיע אל תוך היער, אז גם עזבנו את השביל

   .Lednitsataוהגענו אל , 12:30

אבל כשהגענו קידמו את פנינו זוג אורחים שידעו , Lednitsataוחת צהריים ב אנחנו בנינו על אר

  . שבעל הבית איננו וישוב עוד מעט, ומה שהבנו, מעט אנגלית

! הם לא הבינו מה אנחנו רוצים מהם. כל הניסיונות להסביר להם שאנחנו רוצים לאכול עלו בתוהו

  !  אם בכלל,הם גם לא יכלו להסביר לנו מתי הם אוכלים צהריים

  . והמשכנו בדרכנודה'נז לקחנו שלושה ופלים ובקבוק אור.בעל הבית הגיע והציע לנו ופלים

. ירדנו לצומת השבילים ומשם הלכנו בעקבות השלטים לשירוקה לקה בצבע צהוב עם פס ירוק

 השלט מורה על שביל ?אז מה אם במפה השביל צהוב. השלט בצבע צהוב והשביל בצבע ירוק

  . ה זה בבולגריהככ. ירוק

. רק צריך לשים לב לשלטים ולחיות שחוצות את הדרך, הדרך נוחה מאוד להליכה ורובה בירידה

ובאותה פתאומיות נעלמו , שקפצו מצדי הדרך פתאום,  איילים בשני מקרים שונים2היום ראינו 

  . ביער

.  שחסרים שלטיםולכן נראה היה, )2011ספטמבר  (כשאנחנו היינו היו עדויות של עבודות בשטח

אל תלכו איפה שנראה לכם או . חפשו אותם, הם נמצאים שם. התעקשו על השלטים, בכל אופן

גם אם , השביל הנכון עבורכם הוא השביל עם השלט. זה לא תמיד השביל, שהדרך רחבה ונוחה

  .  אתם על הנתיב הנכון- יש שלט. לא מתאים או כל דבר אחר, השביל הזה נראה קטן

ומשם , שם פנינו ימינה לשביל הצהוב.  הגענו למרחב דשא עם כנסייה וצלב גדול15:00בשעה 

  .הוביל אותנו השביל לעבר הירידה לשירוקה לקה

 זה –הובילה אותנו אל מספר מבנים ,  דקות של ירידה בתוך הסבך ולפעמים בשטח הפתוח45

  . אבל אתם בדרך, עדיין לא שירוקה לקה

בשעה . כשיו בירידה לעבר שירוקה לקה עוד שעה של הליכה הגענו לכביש וע15:40בשעה 

  .מלאה בתיירים ומוכרי מזכרות,  עיירה ציורית– הגענו לשירוקה לקה 16:40

האוטובוס האחרון עזב את התחנה . לאחר ארוחה קלה חיפשנו את הדרך החוצה משירוקה לקה

אלא רק מוניות שחולפות , הזו משימה כי אין מוניות בשירוקה לק.  וחיפשנו מונית16:00בשעה 

במרכז ליד הגשר יש מעין חנות מזכרות שהיא גם מידע לתיירים ושם שידכו אותנו . דרך היישוב

מסמולאן לקחנו מיניבוס .  לב22עם נהג מונית שלקח אותנו ברכבו הפרטי לסמולאן תמורת 

  . לב20לפלובדיב תמורת 

  



 טרק בבולגריה

אין להעתיק . כל הזכויות שמורות לאייל עמיהוד© 

  בשום מדיה שהיא ללא קבלת רשות בכתב

bulgariatrek.wordpress.com 

 

18

  ?כמה זה עולה

   לב5 –ארוחת בוקר מוגלה 

   לב3.5 –) ופלים(רים ארוחת צה

   לב6.4 –ארוחת צהרים מאוחרת בשירוקה לקה 

   לב22 –מונית לסמלואן 

   לב20 – פלובדיבאוטובוס ל

   לב44 – פלובדיבלינה ב

  )Plovdiv - Sofia (סופיה – פלובדיב

 אשר ברחוב Plovdiv Guesthouseהגענו אל המלון . הפעם החלטנו לשלם עבור חדר במלון

Saborna 20  לב לשניים44חדר אכסניה בעלות דר היחיד שבו היו מיטות היה והח  .  

והתחלנו שיחה עם זוג נחמד דובר ספרדית שהיה ) כלול במחיר(וירדו לארוחת בוקר קמנו בבוקר 

ולכן היה קל לתקשר , מתברר שהיא מלטביה או מדינה קרובה והוא מאנגליה. איתנו בחדר

לאחר נסיעה של . 11:30צאנו במונית לרכבת של אכלנו איתם ארוחת בוקר ארוכה וי. םאית

  . שעתיים וחצי הגענו לסופיה

 Sevata ( ליד סבטה נדליה)Stambolijski blvd (סטמבולינסקי' רח, לקחנו מונית למרכז העיר

Nedelia Square( .חיפשנו סוכנות נסיעות:Alma  שהייתה סגורה וגם Zig Zag היו סגורים  .

אבל , )olga rooms (חזרנו לאולגה).  איחוד שתי המדינות- באותו יוםכנראה בגלל יום חג שחל(

באינטרקום הבנו שלא נוכל להיות אצלה כי היא מחכה למישהו שכבר הזמין ופנינו לחפש 

  . מקומות אחרים

 68' פנינו למס. לא הרשימה ואפילו לא נכנסנו) 69'  במפה שבעמ74(הכניסה לאכסניית סופיה 

המיקום במפה אינו . Hostel Mostelאו בשם המלא , 54 פרמסאת סות אבל בדרך החלטנו לנ

במשבצת ,  בצמוד לקזינו)Makedonia blvd (והאכסניה נמצאת ברחוב מאקדוניה, עדכני יותר

A3.אבל במשבצת  69'  המיקום הוא מחוץ לטווח של המפה בעמA3  הוא בהמשך רחובAlbim.  

 טובים ניסו לעזור לנו אבל לא ידעו במדויק היכן קצת קשה היה להגיע לאכסניה למרות שאנשים

בסוף מצאנו את האכסניה ואת . וזה לא עזר במיוחד, הם רק יכלו להצביע על האזור. האכסניה

   . מאקדוניהובעכשיו תדעו שהיא ליד הקזינו ברח. קטן מאוד שלה, השלט הקטן

ו מאיתנו דרכונים לצורך בכניסה ביקש. בגלל השירות? ולמה אני מספר לכם על האכסניה הזאת

על מפה של האכסניה היא . ומישהי אחרת הזמינה אותנו לשבת מסביב לשולחן לתדריך, רישום

היא פירטה את השירותים השונים הניתנים . מה ניתן לעשות בסופיה. סימנה את המיקום

בתשלום ,  שעות3 מהאכסניה למשך 11כמו סיור בסופיה היוצא כל יום בשעה , למתארחים

  ). ארוחת ערב, כן(ארוחות בוקר וארוחת ערב , משקה חינם בבר שליד האכסניה. עוטפ

והייתה מוכנה לענות על כל שאלה בנוגע , מועדוני ריקודים, ברים, היא המליצה על מסעדות

 מחשבים העומדים לרשות 3יש אינטרנט חופשי באכסניה ויש . לסופיה ולשהות שלנו באכסניה

  . ופשי בכל המתחם חwifiהאורחים וכמובן 
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הדירה נמצאת מרחק של מספר דקות . בחרנו חדר פרטי משלנו ולא לישון בחדרים המשותפים

סלון גדול . חדר גדול ופרטי בדירה גדולה בה ישנם מספר חדרים פנימיים. הליכה מהאכסניה

  . חדר שירותים ומקלחת גדול, ומשותף עם אינטרנט אלחוטי

 - שחציו ירקות ומצידו השני) 108נקודה , 69עמוד (שוק הנשים שמנו את חפצינו בחדר ויצאנו ל

  . בגדים

לקפל את ,  ובעלי הדוכנים מיהרו לכסות את הפירות שוטףממש כשהגענו התחיל לרדת גשם

  . טרנינג ושאר מתנות, אבל גם כך הצלחנו לקנות נעליים, הבגדים

 - וStambolijskiובות הנמצא בצומת הרח Mall of Sofia -משם צעדנו בגשם הטורדני ל

Opalchenska . בקומת הקרקע : מצאנו מקבץ של חנויות ישראליותבקניוןFox for women ,

 וגם Café Café ולידם Fox baby, נכון ניחשת,  ובקומה השלישיתFox Kidsבקומת השנייה 

KenVeLo. הקומות שלו מלא בחנויות פעילות שבחלקן הסתובבנו3 הקניון על כל  .  

 יצאנו למסעדה 10:00בשעה . לקחנו מגבות לחדר הפרטי שלנו, רנו לאכסניהמשם חז

atsska MagernirManasti) /com.magernitsa.www://http .( מסעדה בולגרית עם מאכלים

רים מתברר שלרוב המאכלים יש מקור באחד מעשרות המנזרים הפזו. בולגריים מקוריים

  . וכך הלאה, ומאפה ממנזר אחר' ורג'ג. סלט ממנזר סט. בבולגריה

בתוספת , התפריט כבד וגדול ובצד רוב המאכלים יש תיאור של אופן ההכנה ולא רק של הרכיבים

בעזרת . ויש שם המון מה לאכול, צריך כמה שעות כדי לעבור על התפריט. דעתו של השף

סוף סוף מצאנו מסעדה (צלחת חצילים , ד המנזריםהמלצרית הנחמדה בחרנו לאכול סלט מאח

  . ארנבת וראש של כבש, )שמגישה מנת חצילים

  ?כמה זה עולה

   לב16 –רכבת לסופיה 

    לב60 –לינה בסופיה 

  )Sofia – Tel Aviv (תל אביב - סופיה

אאוט וגם לאכול -ק'ארזנו את הדברים ופנינו לאכסניה לבצע צ,  בבוקר9:30התעוררנו בשעה 

     .           וחת בוקראר

  .את הזמן בסופיה עד לטיסה של אחרי הצהריים" שרוף"השארנו את החפצים בשמירה ויצאנו ל

  ?כמה זה עולה

   לב15 –מונית לשדה התעופה 

  ,אשמח לשמוע איך היה הטרק שלכם בבולגריה

  

  ,בהצלחה
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