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לתקופה הפליאוליתית העליונה. ולא רחוק משם תמצאו את הרי הגעש 
של בוץ של אזרבייג’ן, שהם אחד מפלאי הטבע המדהימים ביותר על פני 
כדור הארץ. סך הכול, ישנם כ-400 הרי געש של בוץ -  כמחצית מכל 

הרי הגעש של בוץ בעולם נמצאים באזרבייג’ן!

אתרי התיירות ברחבי אזרבייג’ן.
ַגַבַלה היא המקום המושלם לפסק זמן מההמולה. אזור זה מוקף ביער 
אורנים קסום ושוכן על חופיו של אגם נוחור השלו. באזור זה נמצאים אתרי 
הנופש הטבעיים של אזרבייג’ן! בחורף תוכלו לצאת לסקי ולסנובורד על 
מורדות הרי הקווקז המושלגים, ובקיץ תוכלו להיכנס לתיירות אקסטרים, 
לרבות טרקטורונים )Quadricycle(, ירי ספורטיבי, ציד, מצנחי רחיפה 
נידז’, שבו מתגוררים האודינים  גם בכפר  ומסעות בטבע. תוכלו לבקר 
- נוצרים וצאצאים ישירים של אחד השבטים העיקריים שחיו באלבניה 
הקווקזית, מדינה עתיקה שהתקיימה בשטחה של אזרבייג’ן המודרנית. 
המעיינות החמים של העיר “גמרוואן” ו”יינגיג’ה” מהווים בסיס לטיפולים 

בלנאולוגיים, שמוצעים לתיירים באתרי הנופש והבריאות.
ביותר  העתיקות  הערים  אחת  בשמאקה,  לבקר  בהחלט  לכם  כדאי 
בקווקז,  הראשונים  המסגדים  אחד  ג’ומה,  במסגד  ולבקר  באזרבייג’ן, 
כמו גם במאוזוליאום “אדי גיומֵבז” )“שבע הכיפות”(, שנשקף ממנו נוף 
מרהיב של העיר. בכפר מייסארי נמצא יקב בעל אותו שם, שבו מאורגים 

טעימות של יינות אזרבייג’נים עבור התיירים.
אזור קובה שבצפון-מזרח אזרבייג’ן הוא מקום מצוין להכרות עם הרי 
הקווקז. כפרי ההרים העתיקים מאוכלסים בקבוצות אתניות שונות, והם 
מצוינים לטיולים רגליים ותיירות אקולוגית. אל תשכחו לבקר בקרסנייה 
וארצות  לישראל  מחוץ  היחיד  ההרים,  יהודי  של  היישוב  סלובודה, 
ממאה  החל  הקווקז  הרי  באזור  חיו  הרים  יהודי  של  אבותיהם  הברית. 
ראשון.  בית  של  התקופה  מתחילת  כלומר,  הספירה,  לפני  החמישית 
הכפר חיַנליג שבאזור קובה הוא אחד המקומות הטובים ביותר לתיירות 
אקולוגית באזרבייג’ן. הוא ממוקם בגובה של למעלה מ-2000 מטרים, 
והתושבים המקומיים מדברים בשפה ייחודית. אוהבי הפנאי בסגנון דה-
לוקס יכולים לשחק גולף מול הרקע של נוף הררי במועדון הגולף הלאומי 

בקובה או ליהנות מנוף ההרים באתר הסקי שחדאג.
בהרים וביערות המלכותיים של אזור איסמיילין, שהיה בעבר ביתם 
יקבלו את  ושושלתו של שירבאן-שאה העצום,  של האלבנים הקווקזים 
כאן  ובמקדשים העתיקים.  פני התיירים בברכה בחורבות של מבצרים 
ימצאו המטיילים את ַגַרנוחור, האגם ההררי המדהים, ואת הכפר הייחודי 
ואת  )“שותי החלב”(,  גרים הנוצרים מזרם המולוקנים  איבנובקה, שבו 
בכפר  גם  לבקר  תוכלו  במדינה.  הטובים  מהיקבים  אחד  צ’אביאנט, 
יפהפיות  - מטפחות  “קלגאי”  הייצור של  למרכז  בצדק  סַקל, שנחשב  ַבּ
כפר  לבקר  גם  באו  באזרבייג’ן.  המסורתיות  הנשים  חובשות  שאותן 
העתיק בשם לאגיץ’, שנודע כמרכז למלאכות והתפרסם במיוחד בזכות 
מוצרי הנחושת היפים שלו. בשנת 2015, ייצור הנחושת בלאגיץ’ נכלל 
של  האנושות”  של  מוחשית  הבלתי  התרבותית  המורשת  ב”רשימת 
בתי  העתיקים,  ברחובותיו  המבקרים  את  מפתיע  לאגיץ’  היום  אונסקו. 

אבן, חנויות למזכרות וסדנאות יצירה.

סיום הכתבה יופיע בגיליון הבא

 הלשכה הישראלית של סוכנות התיירות הממלכתית של אזרבייג’ן
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משלימים אלה את אלה בהרמוניה.
עצמו.  בפני  היסטורית  אנדרטה  כולו  הוא  באקו  מרכז 
מורשת  לאתר  הפך   - העתיקה(  )העיר   ”Icherisheher“
עולמית של אונסק”ו בשנת 2000 יחד עם מתחם ארמון של 
שירבאן-שאה ומגדל הבתולות, פניני המורשת האדריכלית 
של אזרבייג’ן. העיר העתיקה מוקפת בחומות מבצר שבתוכן 
שוכן מבוך של רחובות צרים. בתוך העיר מתגוררים כמה 
מהתושבים הוותיקים ביותר של באקו. כמו כן, ישנן סדנאות 
של אמנים, חנויות של מזכרות לתיירים ומסעדות מסורתיות. 
יוצא  מיניאטורות  ספרי  מוזיאון  גם  נמצא  העתיקה  בעיר 
דופן, שמוצגיו משתלבים בקלות בכף היד. במוזאון נשמרים 
כ-8,000 ספרים מודפסים מ-76 מדינות בעולם, והמוזיאון 
האוסף  בשל  גינס”  של  השיאים  ב”ספר  למקום  זכה  עצמו 

הספרים המיניאטורי הגדול ביותר בעולם.
בולבאר”(.  )“פרימורסקי  בטיילת  לבקר  כדאי  בהחלט 
כאן תוכלו ליהנות מהנופים עוצרי הנשימה של העיר והים 
הכספי, ולנשום את אוויר הצח של הים. בטיילת נמצא גם 
פנינה  עוד  מגולגל,  בצורת שטיח  הבנוי  מוזיאון השטיחים, 
של  מפואר  אוסף  מוצג  במוזיאון  מודרנית.  אדריכלות  של 

שטיחים אזרבייג’נים.
אתר תיירות נוסף, החביב על התיירים המגיעים לבאקו, 
הוא מרכז על שם היידר אלייב המפורסם. המרכז, שעוצב 
בידי האדריכל האגדי זאחי חדיד, ידוע בשל הסגנון הייחודי 
שלו, שמתאפיין בקווים זורמים וקמורים, ללא זוויות חדות. 

כיום הוא כולל אולם כנסים, מוזיאון, אולמות תצוגה, בתי 
הקרקע  בקומת  הממוקמת  התערוכה  מנהל.  ומשרדי  קפה 
המשקפים  ייחודיים,  בפריטים  לצפות  אתכם  מזמינה 
המדינה.  של  התרבותית  המורשת  ואת  ההיסטוריה  את 
בקומה השנייה של המרכז, מודגמים ציוני דרך היסטוריים 

ואדריכליים של מדינה.
הסוגדים  של  עתיק  מקדש  ַאֵטשַגח,  במקדש  גם  בקרו 
בפרברי  הטבעיים  האש  מקורות  בתוך  הממוקם  לאש, 
באקו. המקדש נבנה במאות ה-17-18 על שדות גז טבעיים 
שבוערים באופן טבעי. עד שנות ה-80 של המאה ה-19 היה 
המקום יעד לעלייה לרגל עבור סוגדי האש ההינדים, וכיום 
“יאנארדג”,  מוזיאון באוויר הפתוח המאובזר להפליא.  זהו 
שמשמעותו בתרגום מאזרית היא “הר בוער”, מושכת אליה 
תיירים מכל רחבי העולם באש טבעית נצחית - לשונות של 

להבה שפורצות מהאדמה. 
אתר נוסף שמומלץ מאד לביקור הוא גובוסטאן, שנמצא 
גובוסטן  טבע  בשמורת  מבאקו.  כשעה  של  נסיעה  במרחק 
הרי  של  טבע  ופלאי  עתיקים  פטרוגליפים  לראות  ותוכלו 
געש. שמורת הטבע גובוסטאן, הכלולה ברשימת המורשת 
של אונסק”ו, ממוקמת באקלים חצי מדברי. עד היום, התגלו 
בו יותר מ-6,000 ציורי סלע ופטרוגליפים. הציורים האלה 
מילאו  הם  ביותר,  עתיקות  תקופות  של  הימים  דברי  הם 
תפקיד חשוב בחקר ההיסטוריה הקדומה של האנושות. גילם 
של העתיקים בהם עולה על 20 אלף שנה - הם מתוארכים 
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הרבים בנפתלאן, המציעים גם טיפולי ספא ושירותי בריאות 
שונים.

של  הכולל  אורכם  הכספי.  הים  חופי  על  לנפוש  צאו 
קילומטרים שנשטפים על   500 על  עולה  מחופי אזרבייג’ן 
ידי הים הכספי. במרחק של כחצי שעה נסיעה מבאקו תוכלו 
למצוא חופים שטופי שמש רבים עם נופים מרהיבים. בכל 
קיץ חולות הזהב של חצי האי אבשרון מתעוררים לחיים עם 

אתרי נופש ופארקי המים, מסעדות דגים וחופים מקומיים.
באזרבייג’ן,  היין  תעשיית  אזרבייג’נים.  יינות  טעמו 
שבה  אדמה  של  התכונות  )מכלול  בֵטרואר  המתהדרת 
פורייה,  ואדמה  יפים  כרמים  נפלא,  הענבים(  את  מגדלים 
עוברת כיום תחייה מחודשת. היינות הטובים ביותר מיוצרים 
ביקבים באזרבייג’ן מזנים נבחרים של ענבים מקומיים וזרים.  
מספרם של היקבים גדל כל העת, וברי יין אופנתיים במרכז 

הבירה יוצרים בבאקו הלילי אווירה אירופאית של ממש. 
של  וסמל  נרדף  שם  הוא  תה  התה.  תרבות  את  הכירו 
לשחרר  אפשר  שאי  אומרות  המסורות  באזרבייג’ן.  אירוח 
אורח מבלי להציע לו כוס תה. לטקסי התה האזרבייג’נים יש 
מנהגים וכללים מיוחדים משלהם שנשמרו בהקפדה לאורך 
מאות שנים. התה מוגש בכוס “ארמוּדוּ” מיוחדת בצורת אגס 
תוכלו  וממתקים.  ריבות  טעים,  דבש  עם  וסוכר,  לימון  עם 
להכיר את תרבות התה של המדינה בכל מקום, ממלונות 

חמשת הכוכבים ועד לבתי תה שקטים.
סיורים בבאקו בסופי שבוע 

ניתן לשכוח את הזמן בקלות כאשר אתם מבלים בסוף 
שבוע בבאקו. העיר הזאת היא כמו מוזיאון באוויר הפתוח, 
שבו אנדרטאות היסטוריות ופלאים של אדריכלות מודרנית 
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זרבייג’ן היא מדינה של תגליות מדהימות, המשלבת א
בהרמוניה אלמנטים של תרבות מזרחית ומערבית. 
רחב של מסלולי  מגוון  למטיילים  מציעה  אזרבייג’ן 
תיירות, שבהם כל אחד יוכל למצוא משהו לטעמו, בין אם 
אזרבייג’ן  של  ההיסטורית  המורשת  עם  בהיכרות  מדובר 
או בבילוי באתרי הסקי של הקווקז הגדול. לא משנה במה 
ונופים  אדריכליות  מופת  יצירות  לראות  התכוננו  תבחרו, 
עוצרי נשימה, לחוות אירוח ללא תחרות ולהכיר את המטבח 
הלאומי המעולה. אזרבייג’ן מוכנה לענות על הציפיות של 

תיירים שמגיעים לחוות חוויה אותנטית ובלתי נשכחת.
7 חוויות בלתי נשכחות המובילות באזרבייג’ן

את  התחילו  באקו.  של  העתיקה  בעיר  בוקר  ארוחת 
הטיול  באמצע  מסורתית  אזרבייג’נית  בוקר  בארוחת  היום 
במנות  תתפנקו  העתיקה.  העיר  של  המרוצפים  ברחובות 
מקוריות כמו “ציגירטמה” עם עגבניות - שילוב טעים ביותר 
המנה  את  לאכול  יש  ועגבניות.  מקושקשות  ביצים  של 
המנה  לצד  ב”טנדור”.  במקום  שנאפה  וטרי  חם  לחם  עם 
העיקרית, מגישים תמיד דבש עבה ומתוק, גבינות כפריות, 
יוגורטים, וכמובן - הרבה תה ארומטי. כל האגדה הזו הופכת 

לקסומה עוד יותר בחברתם של בני המשפחה וחברים.
גלו את העיר העתיקה ֵשאקי. העיר שוכנת בצפון-מערב 

לרשימת  צורפה  והיא  מיוערים,  בהרים  ומוקפת  אזרבייג’ן 
המורשת העולמית של אונסק”ו. העיר מזמינה את המטיילים 
בשיטוט  היום  את  לבלות  תוכלו  הססגוניים.  בצבעיה 
הגדולה,  המשי  דרך  של  הרוח  את  המשמרים  ברחובות 
ומבניינים  העיר  של  הייחודית  מהאדריכלות  להתפעל 
גגות חדי-העקץ שלה,  ומעבודות הלבנים מורכבות,  בעלי 
פינה  והיצירה של  המשקפות את ההיסטוריה של המסחר 
יפה זו של המדינה. בקרו במסגדים ובמוזיאונים, ב”חאנים” 
 - המפורסם  המעדן  את  לטעום  תשכחו  ואל  ובארמונות, 

הבקלאווה הייחודית שמייצרים רק בשאקי. 
היסטוריה  מאתרי  באקו,  של  מהנפלאות  התפעלו 
ומאתרים מודרניים. במהלך העשור האחרון, באקו השתנתה 
הודות לכמה יצירות מופת אדריכליות מודרניות ומרשימות. 
הפנינה שבכתר היא “מרכז על שם היידר אלייב” העתידני, 
ומבנים  השטיחים”  “מוזיאון  הלהבה”,  “מגדלי  גם  אך 
אדריכליים אחרים הם חדשניים ומעוררי השראה לא פחות.
אולי תרצו לטבול בנפט במקורות המרפא? במרחק של 
נופש  עיירת  נפתלאן,  נמצאת  גנג’ה,  מהעיר  נסיעה  כשעת 
במשך  כאן  במקורות המרפא שלה, ששימשה  המפורסמת 
כולל  הטיפול  הסוגים.  מכל  במחלות  לטיפול  שנים  מאות 
יומיות באחד ממרכזי הבריאות  נפט  בדרך כלל אמבטיות 
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