פולין – המדריך המקיף לתכנון הטיול
טיול בפולין | מדריך אטרקציות ,מסלולים ,טיסות ולינה
פולין היא מדינה בצפון מזרח אירופה שגובלת בצ'כיה וסלובקיה בדרום ,ליטא ורוסיה במזרח ,גרמניה במערב וחוף הים הבאלטי
בצפון .שטח המדינה כ 313,000 -קמ"ר .כמחצית משטחה ,בעיקר בדרום ,מתנשא לגובה של יותר מ 1,000 -מטרים עם פסגות של
 2,000מטר ויותר ברכס הרי הטטרה הגובלים עם סלובקיה .החצי השני ,הצפוני ,הוא מישורי ברובו ובגובה כ 200-מטר מעל פני
הים .לצד ההרים הגבוהים ,נמצא בפולין גם נהרות גדולים וחשובים כמו הויסלה והאודר.
> ניווט מהיר במדריך <
מידע בסיסי | מתי לבקר בפולין | מה אפשר לעשות בפולין | מה אוכלים בפולין | טיסה ,לינה ,תחבורה ועוד | אטרקציות
פופולאריות | פולין עם ילדים | מסלול טיול בפולין
בירה :ורשה
ערים נוספות פופולאריות לתיירים :קרקוב ,ורוצלב ,לודז' ,גדנסק ,לובלין.
אוכלוסיה :מספר התושבים בפולין  38.5מיליון איש
השפות המדוברות בפולין :פולנית.
דת 90% :נוצרים קתולים והשאר אתאיסטים או נוצרים פרוטסטנטים ועוד .כיום חיים כ 50,000 -יהודים בערי פולין מהם רק
כ 10,000-קשורים לקהילה יהודית.
מטבע :זלוטי  = PLN) 1PLNכ 1-שקל נכון לאפריל (2018
הערה – בנסיעות שלנו לפולין אנחנו נוהגים להזמין זלוטי דרך פליימאני ,מאוד נוח – קראו כאן איך…
ענפי הכלכלה המרכזיים הם :יצור מכונות ותעשיה ,חקלאות ומוצרי מזון ,פחם ,ספנות ,רכב ,שירותי מיקור חוץ ותיירות עם כ18-
מיליון תיירים בשנה .ב  2017התל"ג עלה במעל  4.5אחוז.
רמת החיים :בפולין רמת החיים נמוכה יחסית למדינות מערב אירופאיות )התוצר נמוך בשליש מאשר בישראל( ולמרות שהיא אחת
המדינות הזולות באירופה ,התושבים נהנים מרמת חיים סבירה לשכרם ונהנים מרפואה ותזונה יותר מבינוניים.
קידומת טלפון48 :
סיומת אינטרנטPL :
מזג אוויר :פולין היא מדינה צפונית ועל כן ישנו חורף משמעותי וקר .בחורף ,רוב המדינה מכוסה לבן והטמפרטורות סביב נקודת
הקיפאון ואילו בקיץ ניתן לחוות שלג רק בפסגות הרי הטטרה.
בקיץ ,חם ברוב חלקי המדינה ויש ימים של  30מעלות וגשם .מאידך ,בהרים צונן ואף קר וגשום בקיץ .כאשר מטיילים בפולין יש
להתחשב בהבדלים הקיצוניים בטמפרטורות ולהתלבש בהתאם.
פולין WEATHER

מתי כדאי לבקר בפולין?
אם מטרת הטיול היא להתארח באתרי סקי הרי שתקופת הביקור המתאימה היא בין החודשים נובמבר עד מרץ.
בחודשים אלו אתרי הסקי ועיירות הנופש בהרים ,פתוחים .העונות המתאימות ביותר לטיולים ונופש קיצי הן האביב והקיץ – ממאי
עד ספטמבר .בחודשים אלה הטבע מתמלא חיים ,האוויר קריר והמים בנחלים והנהרות זורמים בכמות רבה .זוהי עונה מצוינת
לטיולים בטבע וכמות המבקרים בשיא.
מבחינת רמת התיירות – הקיץ מהווה את עונת השיא כך שאם מעוניינים לטייל בעונה זו יש להתחשב בכך שהאתרים שאומנם
פתוחים ,עמוסים במבקרים.
שופינג? פולין הפכה למקדש קניות תודות לטיסות הזמינות והזולות ותודות למחירי מוצרי הצריכה שהם זולים משמעותית מהארץ.
לסוג טיול זה אין משמעות לעונת השנה.

מה אפשר לעשות בפולין?
פולין מתאימה מאוד גם לחובבי הטבע ונופים משום שכפי שציינו – היא שופעת בנופים מגוונים – בהרים ,נהרות ,אגמים ,טבע
ופארקים .כמובן שהאטרקציות מתאימות לחובבי הסקי והאקסטרים שכן נוסף על אתרי הסקי ניתן לבלות במגוון פעילויות מרגשות
כמו :בילוי במגלשות הרים ,סנפלינג ,שייט בקנו וגם ראפטינג.
הטיולים מתאימים מאוד גם לזוגות שיכולים ליהנות מכל האטרקציות ולספוג את יופייה של המדינה ופינוקים כגון ספא .כמו כן,
מתאימים הטיולים גם למשפחות עם ילדים – שיכולות ליהנות מנסיעה ברכבלים מהם ניתן לצפות על הנופים ,מפארקי מים ואתגרים
עם חבלים ,מערות קרח ועוד )ראו בהמשך העמוד מספר אטרקציות שמתאימות גם למשפחות עם ילדים(.
אטרקציות נוספות שמתאימות למבקרים רבים יכולות להיות :רכיבת אופניים ,יציאה לטיולים רגליים בטבע ,פארקים ,מוזיאונים,
חופי הים הבאלטי ,מעיינות חמים ,קניונים ,מרכזי קניות וכמובן – מסעדות ובתי קפה ו……הכל בזול.
כמובן – זה לא חלק קלאסי מטיול שנועד לשם ההנאה ,אבל לצערנו פולין משופעת באתרי הנצחה וזיכרון )או אחרים בעלי משמעות
הסטורית( לקהילות היהודיות הרבות שחיו בה ,ולתקופת מלחמת העולם השניה והשואה.

מה אוכלים בפולין?
פולין ידועה במטבח הייחודי המוכר ברובו גם במטבח היהודי .תענוג ליוצאי פולין .הנה כמה דוגמאות:
מרק ז'ורק  :Żurekמרק קמח שיפון חמוץ עם נקניקייה לבנה ו/או ביצה קשה בתוספת תפוחי אדמה .באזורים מסוימים
בפולין מגישים מרק זה יחד עם פטריות) .מכונה לעיתים גם סטארו וייסקי  Staro Wiejskiשפירושו כפר ישן(.
יש שמגישים אותו בתוספת של שמנת חמוצה .יש גם גרסה צנועה יותר – ז'וּר ") żurרק" מרק קמח שיפון חמוץ עם
נקניקייה לבנה ו/או ביצה קשה(.

מרק קרופניק  :Krupnikמרק גריסים.
ביגוס  :Bigosשוקרוט בגרסה הפולנית .נזיד בשר בקר וכרוב כבוש.
פירוגי  :Pierogiהכיסונים הפולנים .במילוי כרוב כבוש ו/או פטריות ,בשר ,תפו"א או גבינה מתובלת ,גבינה לבנה מתוקה
בתוספת מעט תמצית וניל ,או אוכמניות או פירות אחרים .הגרסאות המתוקות מוגשות עם שמנת וסוכר.
רשת מסעדות פופולארית לאכול בה )גם ,אך לא רק( פירוגי היא  – Zapiecekחפשו אותה והאיכות של האוכל הפולני
שתאכלו בה מובטחת
גולומבקי  :Gołąbkiכרוב ממולא .הפופלארי ממולא בשר טחון ואורז ויש גם גרסה של מילוי פטריות ואורז .מוגש עם שמנת
או רוטב עגבניות.
קשאנקה  :Kaszankaנקניק דם פולני מכוסמת ודם כרוש.
נאלשניקי  :Naleśnikiזהו הבלינצ'ס הפולני .קרפים מקופלים למשולשים או המגולגלים כצינור במילוי גבינה לבנה מתוקה עם
סוכר או שמנת ,בתוספת פירות.
יש המוסיפים קצפת  Bita Pianaאו קצפת ביצים .Bite Bialka
פונצ'ק  :Pączekסופגנייה הממולאת בריבת ורדים ושימורי פירות.
סרניק  :Sernikעוגת גבינה ,קינוח מאד פופולארי בפולין .העוגה עשויה בעיקר מגבינת טווארוּג .Twaróg

טיסה ,תחבורה ,לינה ועוד
טיסה
המלצתנו היא להעדיף רק טיסות ישירות .משך הטיסה כ 4-שעות.
יש כיום טיסות ישירות מתל אביב לוורשה ,לקרקוב ,לובלין ,ורוצלב ,גדנסק ,קטוביץ פוזנן ועוד )יעדי הטיסות משתנים תדירות(.
חברות התעופה שטסות ליעדים אלה :אל-על ,סאן-דור ,ישראייר LOT, Wizz Air, Ryanair ,וגם טיסות צ'רטר בעונת הקיץ.
שימו לב – בשנים האחרונות פתחו קווים ישירים רבים בשל העובדים שפולין היא יעד עולה מבחינת תיירות מישראל.
<< לחיפוש טיסות זולות לפולין )ישיר או קונקשן( – התחילו מכאן…
מומלץ להגיע לפולין לתקופה של לא פחות משבוע כדי לספוג את השפע שהיא מציעה למבקרים .מדובר בארץ גדולה מאוד ולעתים
יש צורך בנסיעות רבות.

השכרת רכב ונהיגה
במידה ומתכוונים לטייל בערים בלבד לא מומלץ להשכיר רכב והתחבורה הציבורית בין הערים זמינה ,זולה ונוחה .במידה ומעוניינים
לטייל בטבע או לעיירות קטנות ולא רק ורשה-קרקוב ,יש צורך להשכיר רכב .מומלץ בחברה בינלאומית ואמינה כי הדרכים
משובשות והתשתית התחבורתית לא ידידותית .בערים יש תחבורה ציבורית זולה מאד וגם המוניות זולות.

לאמיצים ,ניתן מסלול טיול לשבוע )אותו ניתן לבצע ברכב פרטי מושכר(.
ברוב הערים והעיירות תוכלו לטייל ברגל .נסיעה באוטובוס זולה אבל יש להצטייד בכסף קטן ובוורשה בכרטיס ,מראש.
לניצול ההנחות של גולשי קליקו להשכרת רכב לחצו כאן…

לינה
לינה בפולין יכולה להיות במלונות מערביים במחירים סבירים גם במרכזי הערים הגדולות ,בהן יש כבר רשתות בתי מלון
בינלאומיות .בכל מקרה מחירי הלינה זולים מאוד ביחס לשאר אירופה ,בעיקר המערבית..
מרבית מקומות הלינה שקיימים בשאר חלקי פולין ,הם צימרים או מלונות קטנים וניתן למצוא אותם גם באזורים התיירותיים .חשוב
להבחין בין לינה בצימר בו מקבלים חדר ובין לינה בדירות נופש שלרוב יכללו מטבח שמכיל את כל הציוד הנחוץ ,לכן הן מתאימות
מאוד למשפחות.
בתי הארחה בפולין הם אופציה נוספת ,לרוב הם יהיו בתי מלון משפחתיים וקטנים .במידה שמעוניינים ללון בבתי מלון גדולים יותר
ניתן למצוא אותם בערים המרכזיות .גם בחירה בלינה באתרי קמפינג היא אופציה ,ניתן למצוא את אתרי הקמפינג באזורים
המרכזיים.
אם מעוניינים לצאת לטיול כוכב ניתן למצוא מקומות לינה מגוונים כמו למשל :בוורשה ,קרקוב ,לובלין ,זקופנה בדרום או גדנסק

בצפון .בכל עיירה וכבר יש מגוון רחב של מלונות  2-3כוכבים וצימרים .המחירים תלויים בעונה ובמיקום.
לטיולי עיר המקובלים לאחרונה בפולין ,כמובן הלינה תהיה בעיר אליה תטוסו :וורשה ,קרקוב ,וורוצלאב וכד' .בטיול סובב פולין
אפשר לדוגמה ללון  2-3לילות בקרקוב 2-3 ,לילות בוורשה ואם יוצאים לצפון – אזי לונו באזור גדנסק.
<< לחיפוש מלונות ודירות בכל פולין לחצו כאן…
מחירים
פולין זולה ולכן גם בסופרמרקט וגם במסעדה ,לרוב ,המחיר יהיה בין  30%ל 50%-זול יותר מהמקובל בישראל .מטייל ממוצע יכול
לבלות בפולין וליהנות מלינה במקומות טובים ,ארוחות והתניידות תמורת  60-50יורו ליום .המחיר כולל :לינה במלונות של עד 3
כוכבים או לינה באכסניות ,אוכל במסעדה מקומית פעם ביום ושימוש ברכב שכור )אם מדובר על  3מטיילים ומעלה( או בתחבורה
ציבורית.
לינה באכסניות ,בד אנד ברקפסט ומלונות של  3כוכבים לכל היותר שמציעים אינטרנט אלחוטי ולפעמים מגישים ארוחת בוקר יעלו
כ 30 -יורו ללילה בחדר זוגי.
אם מעוניינים לחסוך ניתן לצאת מהעיר ולמצוא חדרים באותה רמה במחיר של  20יורו לזוגות .מלונות למשפחות יכולים להפחית
את המחיר.
מסעדות זולות בפולין מציעות ארוחות במחירים שנעים בין  5-10יורו כאשר כוס קפוצ'ינו עולה כ 9-זלוטי .יש לזכור שהמקומות
הפופולאריים יקרים הרבה יותר .ארוחה של שלוש מנות יכולה להגיע לסכום של  20יורו לאדם.
במידה ששוכרים רכב חשוב לדעת שחברות בינלאומיות דורשות מחירים גבוהים יותר מהמחירים של החברות המקומיות .מחיר
השכרת רכב ליום עומד על  35יורו אך הדלק זול .אם הטיול חל בחורף יש להצטייד בשרשראות עבור נסיעה בשלג ולהקפיד לנהוג
בזהירות ולשמור על כל כללי התנועה של המקום .במידה שהטיול מתקיים בעיר גדולה לא כדאי לשכור רכב ,התחבורה הציבורית
מספיק יעילה ונוחה.
ניתן להגיע לפולין גם במסגרת טיולים מאורגנים .ברוב המקרים המחירים של החברות יהיו גבוהים יותר מהמחירים של טיולים
עצמאיים.
אתרי התיירות והבילוי זולים .כוס בירה  8-10זלוטי )כ 2-יורו(.
כמובן שניתן להוציא בפולין סכומים גבוהים בהרבה מאלו המצוינים והמטיילים שיבחרו ללון רק במלונות של  4-5כוכבים ,יערכו
קניות רבות ,יסעדו בשפע מסעדות ,ינפשו באתרי סקי ולא יתפשרו על האיכות של השירותים יוכלו להוציא ביום בסביבות 170-200
יורו ומעלה לאדם.
<< קראו כאן איך אפשר לקנות זלוטי לטיול לפולין בלי לצאת מהבית…

כל מה שצריך לטיול שלכם לפולין
אזורי טיול ,ערים ואטרקציות פופולריות בפולין
מספר האטרקציות ונקודות העניין בפולין גדול ביותר אך בכל זאת החלטנו לרכז את האטרקציות הפופולאריות יותר.
נחלק את אטרקציות הביקור בפולין לפי אזורים:
ורשה והסביבה
קרקוב והדרום
צפון פולין
מערב פולין
שואה והתקוממות – אי אפשר בלי לציין את אתרי השואה וההתקוממות ברחבי פולין

ורשה והסביבה
ורשה היא בירת פולין והמטרופולין הגדול במדינה עם יותר מ 3-מיליון תושבים )מעל למחציתם בגבולות העיר ורשה( .מרכז העיר
העתיקה של ורשה הוכר כאתר מורשת עולמית וכשמטיילים בסמטאות והכיכרות ניתן להבין למה זכתה הבירה הפולנית לכבוד זה.

העיר שוכנת משני גדות נהר הויסלה | ) Wislaויסטולה  .(Vistulaנציין מספר אתרים חשובים ושווים ביקור:
כיכר העיר העתיקה  : Zamek Królewskiמוקפת בטירה המלכותית של ורשה Zamek Królewski w Warszawie
ששימשה כמקום מושבם של המלך והממשלה .הטירה שוחזרה לפני כ 45 -שנים לאחר שהמבנה המקורי ,ממאה ה ,15-הושטח
כליל בהפצצות מלחמת העולם השנייה .בכיכר נמצא גם את עמוד זיגמונד ואת בתולת הים – סמלה של העיר.
בעיר העתיקה אפשר לבקר בכל שעות היום ,כולל בימי ראשון )אז החנויות סגורות אבל המסעדות ,בתי הקפה וחנויות מוצרי
הנוחות – פתוחות(.

קרקובסקה פשדמיישצ'ה  :Krakowskie Przedmieścieרחוב מרכזי המקשר בין כיכר העיר העתיקה לעיר החדשה ולשד'
ירושלים .בהמשכו נמצא את נובי שוויאט  – Ulica Nowy Światרחוב הבילוי והמוסדות הלאומיים החשובים בוורשה ,כמו
ארמון הנשיאות .Pałac Prezydencki
הרחוב הוא למעשה שדרה נעיהמ לטיול רגלי ,ליהנות בה מחנויות יפות ,מזון ומוזיקה ,לשבת על ספסל ולראות מבנים
מעניינים ,ובעיקר לספוג תרבות עירונית פולנית.
כיכר השוק העתיק  Rynek Starego Miastaעם הבניינים המצויירים וסגנון הארט נובו מסביבה .תבקרו שם כמה פעמים
במהלך ביקורכם בורשה.
מצודת הברבקאן  Barbakanשהיה שער הכניסה וחלק מחומת העיר העתיקה .משוחזר ומרשים ולא רק לחובבי היסטוריה.
רובע פובישלה  Powisleהוא אחד מהאזורים המתחדשים במרכז ורשה .לא עוד רובע מזדקן ועני ,אלה מעוז ורשה הצעירה
– רובע עמוס בבתי קפה ,חנויות קטנות ומגניבות והרבה וינטג' עם קריצה הומוריסטית לעבר הקומוניסטי .אחד המקומות
שמהווה דוגמה לשילוב בין ורשה החדשה לזאת העתיקה הוא גג בניין הספרייה של אוניברסיטת ורשה Biblioteka
 .Uniwersytecka w Warszawieבניין מיוחד והאולטרה מודרני שעל גג הבניין – גינת גג מרשימה ,שנחשבת לאחת
מהגדולות והיפות באירופה ,עם מזרקות ,פרחים ,פינות ישיבה ונקודות תצפית מרהיבות על העיר )וגם תצפית מיוחדת
לאולמות הספרים שבספרייה(.
רובע פראגה  Pragaהיה בעבר אזור תעשייתי בו התגורר מעמד הפועלים והפך בשנים האחרונות לרובע טרנדי ולמרכז של
תרבות אלטרנטיבית .מבני התעשייה הפכו ,בגלגול החדש של השכונה ,לגלריות לאמנות ,חנויות של בגדי וינטג' וספרים
משומשים ,תיאטראות אלטרנטיביים ,פאבים ומועדונים מחתרתיים .הרובע לא נפגע במלחמת העולם השנייה ולכן נשתמר בו
קסם אוטנטי של פעם .מקום טוב לטיול וקניות בבוקר או לבילוי לילי.
ארמון התרבות והמדע  :Pałac Kultury i Naukiבניין עצום במרכז ורשה .הבניין ניתן לעיר כמתנה מסטאלין ב.1952-
המקום מאכלס ב 42-קומותיו – מוזיאון ,חנויות מגוונות ,פלנטריום ,אולמות כנסים ,בריכות שחייה ועוד .אחת מגולות הכותרת
היא התצפית שנמצאת בקומה ה .30-לאחר העצמאות מהחיבוק הסובייטי ,היו מחשבות לפוצץ שריד זה של הדורסנות
הסובייטית ,אבל כמות חומר הנפץ וההרס שהיה ניגרם סביב ,הסירו המחשבה.
פארק וילאנוב  Wilanowנמצא בחלקה הדרומי של העיר ובו ארמון וילאנוב הבארוקי הנהדר מהמאה ה.17-
את הארמון מקיף גן בסגנון בארוק איטלקי בשני מפלסים ופארק רומנטי בסגנון אנגלי.
פארק וואז'ינקי  = Łazienki Królewskieפארק גדול ומומלץ מאוד לביקור ,בו נמצא מספר 'גנים' )אזורים שמחוברים
יחדיו בלי שתשימו לב לגבולות ביניהם( ,בפארק מסתובבים סנאים אמיצים ,ציפורים רבות ,בריכות מים ומבנים מעניינים,
והוא מרשים ומטופח .לחובבי הטבע העירוני מומלץ לפנות שעתיים לפחות)!( לפארק זה.

אחת הגינות המפורסמות בפארק היא גינת שופן ,בה שוכן הפסל המוקדש למלחין פרדריק שופן ,וסביבו נערכים כבר עשרות
שנים בקיץ קונצרטים בימי ראשון ) ,(16:00 ,12:00המושכים קהל שוחר תרבות ,בכל גיל .מומלץ להגיע לפני הזמן כדי לתפוס
מקום ישיבה .והטי שלנו – אחרי שראית את התחלת הקונצרט במקום ,פרשו לכם לאחת המדשאות המקיפות ,בלי לראות את
הפסנתרן ,וחוו את המוזיקה המהדהדת תוך כדי רביצה נעימה או פיקניק קל
עוד בפארק ווזי'נקי נמצא את 'הארמון שעל האי'  – Palac na Wyspieארמון מרהיב ששימש כארמון הקיץ של המלך
סטניסלב אוגוסט פוניאטובסקי ,המלך האחרון של פולין .נראה מקדש יווני ומקדש מצרי ,חממה )שייכת לאוניברסיטה( ובה
גן בוטני מומלץ לביקור )כניסה עולה מספר זלוטי( הכולל מספר חממות ,אמפיתיאטרון ועוד…
בית הקברות היהודי  :Cmentarz Zydowskiבית קברות ענק עם מעל לרבע מיליון קברים ,כולל שועי העולם היהודי וגם
קברי המונים מתקופת גטו ורשה.
אחד הרחובות המרכזיים בוורשה נקרא שדרות ירוֹזוֹלימסקיֶ יה  ,Aleje Jerozolimskieשפרוש השם הוא שד' ירושלים.

קניות בוורשה
קניון ארקדיה  Arkadiaהוא מרכז הקניות הגדול בעיר וחובה לכל מי שרוצה לחזור עם שקיות קניות של מותגים.
קניון זלוטה טאראסי  Zlote Tarasyבסמוך לארמון התרבות והמדע ,קניון מודרני עם מיטב מותגי פולין והעולם והכל
במחירים פולניים.
קניון קליף  Klifהוא מרכז קניון אופנה קטן יותר ונמצא מעברו השני של בית הקברות היהודי.
קניון העיר הכחולה –  – Blue Cityקניון יחסית מודרני הנמצא כ 10-דקות נסיעה ממרכז העיר ,מכיל חנויות רבות ומזרקה
מרשימה ,לידו תמצאו עוד קניון קטן ) (ATRIUMובסמוך לו חנות דקאטלון גדולה ומומלצת.
הזמנת אטרקציות וסיורים בורשה

קרקוב  Krakówוהדרום
העיר השנייה בגודלה בפולין ומרכז תרבותי יהודי ובכלל .העיר שוכנת משני צידי נהר הויסטולה .מטרופולין של כמעט  2מיליון
תושבים ,מהם כשליש בעיר עצמה.
זו עיר עם נוכחות יהודית עוצמתית גם בחיי התרבות והמורשת של היום .האתרים המעניינים בעיר כוללים:
קרקוב
כיכר העיר  Rynek Głównyעם מבנה שוק הבדים המקסים במרכזה – הסוקיניצה ) Sukienniceוהיום שוק תיירותי
חביב( ,מגדל בית העירייה העתיק וכנסיית מריה הקדושה.

מבצר הברבקאן של קרקוב  Barbakan Krakowskiהוא חלק מחומות העיר העתיקה .שער הכניסה המועדף על תיירים
רבים עם רחוב המוליך ישר לכיכר העיר.
גבעת וואוול  :Wawelגבעה החולשת על העיר והנהר .מקום משכנם של מלכי פולין במשך  500שנים .הקתדראלה היפהפייה
של העיר .למרגלות הגבעה ,על הטיילת לאורך הנהר ,לא לפספס את הדרקון יורק האש .Smok Wawelski
קאז'ימייז'  :Kazimierzרובע ציורי ותוסס שהיה בעבר עיירה יהודית סמוכה לעיר .בין המסעדות וחנויות הוינטז' נוכל
לבקר בבית הכנסת הרמ"א )ר' משה איסרליש(  Synagoga Remuhמהמאה ה 16-ובית הקברות הסמוך לו .ברובע זה נמצא
גם בית הכנסת העתיק ַאלְ ֶטע שׁוּל ובית הכנסת טמפל  Synagoga Tempelועוד.
רובע פודגוז'ה ,בו הוקם הגטו של יהודי קרקוב .באיזור ראוי לבקר בכיכר גיבורי הגטו עם הכסאות השוממים plac
 ,Bohaterów Gettaבמוזיאון בית המרקחת "מתחת לנשר" של תדאוש פנקייביץ'  –Tadeusz Pankiewiczחסיד אומות
העולם ,שסייע ליהודים שבגטו .נוכל לראות גם את שרידי חומת הגטו ואת המבנה בו היה המפעל של אוסקר שינדלר
)כתובת.(Lipowa 4 :
סביב קרקוב
מכרה המלח בעיירה וייליצ'קה Wieliczka:
 15ק"מ דרום מזרח לקרקוב נמצא מכרה או עיר מלח תת קרקעית בת תשעה מפלסים ,ובה אלפי חדרים ,מבנים ,פסלים
וכנסיות שנחצבו בסלע ,עת פעל המכרה במלוא תפוקתו .מציאת מרבצי המלח באזור זה היה הזרז להקמתה והתפתחותה של
קרקוב במאה ה .10-יש תורים אבל שווה.
צ'נסטוחובה Częstochowa:
 130ק"מ מצפון לקרקוב נמצאת עיר בת כרבע מיליון תושבים ,שעיקר חשיבותה הוא מנזר יאסנה גור  Jasna Góraשם
נמצאת המדונה שחורה שהיא מקום עלייה לרגל של מליוני קתולים ,בעיקר פולנים.
זאקופנה Zakopane:
 120ק"מ מדרום לקרקוב נמצאת זקופנה .נחשבת לאחת העיירות היפות בפולין ושוכנת בלב הרי הטאטרה ,בגובה של כ800-
מטרים .מדרחוב קרופובקי התוסס ,שוק מקומי רווי דוכני פירות וירקות ,גבינות ,לבוש עור וצמר מייצור עצמי .ממתחם השוק
אפשר לעלות ברכבל לפסגת הר גובאלובקה  Gubałówkaולשבת על כוס קפה או בירה וליהנות מהנוף המרהיב של העיירה
ומרכסי הרי הטטרה סביב.
לובלין
עיר בת כ 700,000-תושבים שוכנת כ 170-ק"מ דרום מזרח לוורשה .בעיר הייתה קהילה יהודית גדולה והעיר כונתה גם "ירושלים
ד'לובלין" .כיום נותר ממנה מתחם ישיבת חכמי לובלין שרובו הוסב למלון אולם יש במתחם בית כנסת פעיל וגם תערוכה צנועה על
המקום .מומלץ לבקר בטירת לובלין  Zamek Lubelskiכמו גם בכיכר העירייה והמדרחוב התוסס והצעיר של לובלין .רגרודצקה
 Grodzkaעם כיכר העירייה  ,Rynekשער הדגים הסמוך  Brama Rybna w Lublinieבמצידו השני של הרחוב שער גרודצקה עם
המוזיאון המיוחד שהוקם ביוזמת צעירים מקומיים לא יהודים ,לזכר יהודי העיר שנספו בשואה – Ośrodek "Brama Grodzka

."Teatr NN
קאז'ימיז' דולני Kazimierz Dolny
עיירה עתיקה וציורית ,השוכנת בין גבעות מיוערות וגדות נהר הויסטולה ושיני הזמן לא פגעו בה .כיכר העיירה עם הבאר
ההיסטורית ,גדות נהר הויסטולה שמשרות לעיירה אוירה שלווה .כיום אתר תיירות וכפר אמנים ידוע בפולין.
זאמושץ' Zamość
 85ק"מ דרום מזרחית ללובלין נמצאת העיירה שנקראת "פנינת הרנסנאס" .זו עיר עתיקה שמורה המתפארת בבתים בסגנון רנסאנס
איטלקי שבנייתה החלה בשלהי מאה ה– 16וששמרה לאורך כל השנים על צביונה המקסים .העיר העתיקה מוקפת חומה בצורת
כוכב ועמדה במתקפות הקוזאקים והשבדים.
כיכר העיר העתיקה  Rynek wielkiשאורך כל צלע שלה הוא  100מטר במדויק.
בית העירייה  Ratuszולו גרם מדרגות מתעקל ויחודי.
בית הכנסת  Zamosc Synagogueשהוקם בשנת  1610וכמעט והושמד כליל בימי השואה ושופץ ושימש ספריה סובייטית עד לא
מכבר.
כיכר שוק המלח ) Rynek Solnyשאורך כל צלע של כיכר זו הוא  50מטר במדוייק( גם מומלצת וזהו האזור ששימש לב הרובע
היהודי בו נולד וגדל הסופר י.ל.פרץ.
גם מדרומה שווה לראות את כיכר שוק המים .Rynek Wodny
ארמון זמויסקי  Pałac Zamoyskichששימש את משפחת האצולה שייסדה את העיר לפני מעל ל 450-שנה מומלץ גם הוא.

צפון פולין
בצפון מזרח פולין נמצא אזור האגמים המזורים  Pojezierze Mazurskieשכולל כ 2,000-אגמים ,נהרות ,נחלים ויערות בשטח הכפול
משטחה של מדינת ישראל.
איזור האגמים המזורים נבחר כאחד משבעת פלאי הטבע החדשים בעולם.
מיקוו'אייקי  :Mikołajskiעיירת נופש מרכזית בלב אזור האגמים .מומלץ לצאת משם לשייט מהנה בין האגמים ותעלות
המים.
גלינדיה  :Galindiaכפר המציג את ההתיישבות הראשונה באיזור האגמים .אורח החיים באזור ,פסלי העץ הייחודיים ועוד
מהתרבות הגלינדית העתיקה.
מאורת הזאב ביער גירלוז )Wilczy Szaniecאו בגרמנית  :(Wolfsschanzeהמפקדה הסודית שנבנתה עבור מטה
הוורמאבט והיה לאתר העיקרי ממנו ניהל היטלר את המלחמה בחזית המזרחית.
גיזצקו  :Gizyckoעיירת נופש לחופו של אגם  .Niegocinהמצודה העתיקה  Twierdza Boyenהיא מצודה מהמאה ה19-
שחולשת על העיירה והאגם ,הנמל הציורי וסמטאות העיירה הם ביקור כיפי.

אולשטיין  :Olsztynעיר שבשטחה  15אגמים .שמה נקשר עם האסטרונום ניקולאוס קופרניקוס ,שהיה אחראי לאחת

התגליות החשובות בהיסטוריה )אנחנו סובבים סביב השמש ולא היקום סביבנו( .עיר עתיקה מהמאה ה 14-עם כיכר שוק
ושער העיר ,מצפה הכוכבים ,שוק הדגים פסלו של קופרניקוס  Pomnik Mikołaja Kopernikaוהמבצר.
מצודת מאלבורק  :Zamek w Malborkuהמצודה שנחשבת לגדולה בעולם בשטחה ובירת המסדר הטבטוני והוכרזה
כאתר מורשת עולם ע"י אונסק"ו.
גדנסק ) Gdańskבגרמנית  :(Danzigהעיר הפולנית המרכזית על חופי הים הבאלטי עם כחצי מיליון תושבים היא
אטרקציה שווה בהחלט יותר מיום בילוי .נמל ומספנה שנטלו חלק חשוב בעיצוב הדמוקרטיה הפולנית החדשה והאנדרטה
לחללי המספנה עם שלושת הצלבים המרשימים ועוגנים הם מסמלי התקווה שמנציחים את קורבנות של שביתות העובדים
בדצמבר  .1970אורכם של הצלבים הוא  42מטר .עוד בגדנסק תמצאו את הרחוב הראשי דלוגה  Ulica Długaשלאורכו
מבנים היסטוריים מהמאה ה 17-שהשתמרו היטב .בית העירייה  Ratusz Głównego Miastaשנשרף כליל ושוחזר .אזור
השוק -לונג מרקט  Długi Targעם שלל החנויות ובתי הקפה ובעיקר הבניינים בעלי הארכיטקטורה הייחודית ומרהיבה.
במרכז נוכל גם לראות את מד החום העתיק לכבודו של הפיזיקאי בן גדנסק ,דניאל פרנהייט Kolumna Meteorologiczna
.Fahrenheita
אפשר גם לבקר במוזיאון הכלא ובמוזיאון האמבר  Muzeum Bursztynuשפולין מייצרת את רוב תעשיית האמבר בעולם.
שלל שערי העיר )הירוק ,הרמה והזהב( מוסיפים נופך ואווירה מיוחדת למרכז העיר .מומלץ לעלות על גלגל הענבר הלא הוא
גלגל הענק  AmberSky Kolo Widokoweלתצפית מעל גגות העיר.
במזח נמצא את המנוף העתיק  Żuraw Gdańskiשבימי הביניים היה מנוף הנמל הגדול בעולם .אנדרטת
ווסטרפלטה  Westerplatteהיא אתר זיכרון בו נורו בספטמבר  1939היריות הראשונות של מלחמת העולם השנייה.
חצי האי הל :Mierzeja Helskaכ 70-ק"מ צפון מערבית לגדנסק ,נמצא את רצועת החוף הצרה וארוכה ) 35ק"מ של לשון
יבשה( החודרת אל הים הבלטי .לאורכה של פניסולה הל נמצא עיירות דייג קסומות שהפכו לאתרי תיירות פופולאריים עם
ברים ,מסעדות וחנויות מזכרות .מבן העיירות המפורסמות יותר הן הל  Helוהעיירה יוראטה .Jurata
סופוט  :Sopotעיר חוף ונמל עם מדרחוב מונטה קסינו  Bohaterów Monte Cassinoהתוסס בקיץ ,מזח העץ Molo w
 Sopocieשנחשב לארוך ביותר באירופה.

מערב פולין
ורצלב  :Wrocławהעיר הרביעית בגודלה בפולין ובירת מחוז שלזיה התחתית .ישנם  1.2מיליון תושבים במטרופולין מהם
כמחצית בעיר וורוצלב עצמה ,וכמעט כל תושב חמישי סטודנט .בעיר נכרת השפעה גרמנית עקב מאות שנים של שליטה
גרמנית באזור זה .העיר נקראה גם ברסלאו .Breslau
בין האתרים בעיר נמצא את כיכר השוק ובית העירייה הישן  .Rynek Głównבסמוך לכיכר זו נמצא את כיכר המלחPlac
.Solny
בתוך פארק ירוק ,שקט ושובה לב בשם  Park Juliusza Słowackiegoנמצא את פנורמה רקוואויצה Panorama
 Racławickaשזה ציור תלת מימד ענקי 114 ,מ' אורכו ,המתאר באופן ראלי את הקרב ברקוואויצה.
אתר מרשים בגודלו הוא מתחם אולם המאה  Hala Stuleciaשבגן הצמוד אליו ,מתקיימים מופעים אורקוליים ביום
ובלילה בקיץ.
לא נפספס את אי הקתדרלה  Ostrów Tumskiוהמתחם בו שוכן בית כנסת החסידה הלבנה Synagoga Pod Bialym
) Bocianemכתובת.(Pawła Włodkowica 7 :
טיפ -לא לפספס את פסלי הגמדים  krasnaleהפזורים בכל רחבי העיר העתיקה .כל פסל עם הסיפור שלו.
וורוצאלב גם ידועה בשל חיי הלילה התוססים ומספר רב של מוקדי בילוי סמוכים אחד לשני במרכז העיר .כמו כן בעיר
מספר רב של קניונים גדולים.
מסביב לעיר במרחק שעה נסיעה ישנם טירות כגון טירת  ,Książכנסיית השלום )אתר מורשת של אונסק"ו( ועוד.
פוזנן  :Poznańכרך גדול של מעל  2מיליון תושבים מהם כשליש בעיר פוזנן .כיכר העיר הקלאסית עם בניינים משוחזרים
מימי הביניים ואחרי כן.
כמו כן כדאי לבקר בטירה המלכותית של פוזנן .Zamek Cesarski w Poznaniu
מצפון לעיר נמצא אתר ארכיאולוגי משוחזר מלפני כ 2500-שנה – ביסקופין  Biskupinעם מוזיאון פתוח המשחזר את החיים
במקום .מצודת עץ ,מגדל שמירה ,שיחזור הכנת אוכל ועוד.
בית העיריה הישן  Ratuszהוא אטרקציה לכל תייר בעיקר בשעה  ,12עת מתחולל קרב התיישים שהם סמל העיר.
טורון  :Toruńהעיר העתיקה של טורון הוכרה באתר מורשת עולמית של אונסקו .מקום הולדתו של קופרניקוס הוא אתר
עליה לרגל לאוהבי הז'אנר והיסטוריה.

כיכר השוק  Rynek Staromiejskiעם בית העירייה הישן והמגדל שלו ,מזרקת השייט  Pomnik Flisakaשהציל את
העיר ממכת צפרדעים ,פסל החמור שהוצב לזכר חמור מעץ שבימי הביניים היה מקום הענישה של פושעים שהיו נקשרים
אליו ומולקים .כמו כן לא נפספס את פסלו של קופרניקוס.
טיפ -חפשו את פסל החתול שמוצב על גגו של אחד הבתים בכיכר העירייה .הפסל הוצב לזכר חתול שעמד על חומת העיר
והזהיר את המגינים בפני האויב המתקדם ובכך הציל את העיר.
לודג'  :Łódźמטרופולין של  1.2מיליון תושבים כאשר כ 800,000 -גרים בעיר .מרכז טקסטיל ומרכז יהודי משמעותי עד
השואה.
רחוב פיוטרקובסקה  Piotrkowskaהוא רחוב הקניות והמסחר המרכזי של העיר .אורכו כ 5-ק"מ ונחשב לרחוב המסחר
הארוך בעולם )בטוח שהוא כזה ,בפולין ובאירופה(.
בצידו האחד של הרחוב נמצא מתחם הבילוי והקניון הענק מנופקטורה  Manufakturaשהוקם על שרידי מפעלי הטקסטיל
של הגביר היהודי פוזננסקי.

שואה והתקוממות
ורשה :דרך הזיכרון והגבורה מכיכר השילוחים "אומשלג פלאץ" ברחוב  ,Stawkiדרך רחוב  Duboisוהאנדרטה לזכר נופלי הבונקר

ברחוב מילא .Mila 18
מוזיאון פולין  Polinהמציג  1000שנות קהילה יהודית בפולין ובחזיתו אנדרטת רפפורט ,לזכר מרד גטו ורשה .לאורך הדרך משובצות
אבני זיכרון שחורות לזכר  12מהפעילים הבולטים בגטו ,ביניהם גם יאנוש קורצ'אק.
קרקוב :כשעה מערבה מקרקוב נמצא אחד ממחנות ההשמדה הידועים לשמצה – אושוויץ-בירקנאו )Auschwitz Birkenau w
 ,(Oświęcimiuהגדול מבין מחנות הריכוז וההשמדה באירופה בו עברו כ 4-מליון אסירים וכ 1.5-מיליון איש נרצחו ,מהם כ1.1-
מיליון יהודים .אושוויץ משמש היום מוזיאון ואתר הנצחה לזוועות שהתחוללו על אדמת המקום.
לודז' :תחנת הרכבת רדגז ) (Radogoszcz stationשהיתה תחנת המשלוחים שיצאו למחנות ההשמדה הפכה לאתר הנצחה מרשים.
בית הקברות היהודי של לודז' עם קברי פוזננסקי ואח"מים יהודים אחרים ובעיקר קברי האחים בצידו השמאלי של בית הקברות.
לובלין :מחנה ההשמדה מיידנק  Majdanekהסמוך ללובלין היה השני בגודלו )אחרי אושוויץ( .המקום שימש את הצבא הסובייטי
למעצר מתנגדי משטר ולכן המקום השתמר היטב עד ימינו.

שווקים
בכל טיול נחפש גם כמה שווקים שגם המקומיים אוהבים אבל לא פחות מהם ,אנחנו ,התיירים.
קרקוב
השוק המקורה  :Hala Targowaשוק הרחוב הטוב ביותר בקרקוב .פתוח כל יום ומציע כל טוב של פירות ,ירקות ,ביגוד,
דש"צ וביום ראשון מתווסף אליו שוק פשפשים.
כתובת.Plac Targowy Unitarg :

סטריי קלפארז  :Stary Kleparzשוק מקומי קטן קרוב לעיר העתיקה בקרקוב .אפשר לשוטט ולקנות פירות יער ,כרובים
בצבעים וגדלים מיוחדים ,מגוון רחב של פיטריות ועוד.
כתובתRynek Kleparski. :
שוק הבדים סוקניץ'  :Sukienniceבלב כיכר ריינק  Rynek Głównyהכיכר הראשית של העיר ,נמצא את מבנה השוק
המפואר .מאז המאה ה 15-משמש שוק .בקומה השניה קיים מוזיאון אומנות .סגור בשני )השוק והמוזיאון(.
שוק פארק נואי  :Plac Nowyשוק המתקיים בכיכר  Plac Nowyברובע קז'ימירז )הרובע היהודי( .בימי שבת-ראשון הרבה
עתיקות" ,פיצ'יפקעס" ועוד.
כתובת.Plac Nowy :
וורצלב Wrocław
השוק המקורה  :Hala Targowaשוק הפועל מעל מאה שנה בוורצלב .הכל מכל כולל דש"צ ועוד.
כתובת.Piaskowa 17 :
ורשה
בזאר נא קול  :Bazar na Koleשוק נא-קול פועל כל השבוע אבל ססגוני יותר בסופ"ש .שוק פשפשים ועוד דש"צ.
כתובת.Obozowa 99 :
שוק מירובסקי  :Hale Mirowskiשוק מירובסקי נמצא במבנה משופץ שהיה ארמון של בן אצולה .בשוק יש ירקות ,פירות,
עוגות נהדרות ,גבינות ,בגדים ,נעליים ועוד .סגור בראשון.
כתובתPlac Mirowski 1 :
שוק רוז'יקיגו  :Bazar Różyckiegoשוק איכרים של פעם .הכניסה אל השוק דרך שני שערים בחומת המתחם .שוק גדול
עם כ 250-דוכנים וחנויות שבהם ניתן למצוא מוצרים מסוגים שונים .כתובת , Targowa 54 :פראגה.
שוק האלה בנאצ'ה  :Hale Banacha Spółdzielniaשוק שהוא מתחם בו חנויות אוכל ,סופרמרקט גדול וחנות כלבו .שוק
שבעיקר תושבי המקום נוהגים לקנות בו.
כתובת. Grójecka 95 :
בזאר אולימפיה  :Bazar Olimpiaשוק יום ראשון שמוקם בפארק  .Park Moczydłoשוק פשפשים אותנטי .כתובת:
.Górczewska 56

פולין עם ילדים
לאחרונה ,החלה מגמה של טיולי משפחות בפולין ,תודות למחירים הזולים שקשה לעמוד בפיתוי מלהגיע לפולין בגללם גם בהרכב
משפחתי מורחב.
הנה כמה רעיונות לאטרקציות ופעילויות בפולין שמתאימות למשפחות עם ילדים כמובן שזה לא מקיף הכל ,אבל יראה לכם שגם
לקטנים יש איפה לבלות ?
פארקי שעשועים
 –Energylandiaפארק השעשועים הטוב ביותר בפולין .מערבית לקרקוב .רכבות הרים והרבה אדרנלין.
כתובתal. 3 maja 2, 32-640 Zator, woj. Małopolskie :
פארקי מים
 – Aquapark Sopotנמצא בין גדנסק וגדיניה .בריכות ,מגלשות ומתקני קיץ לרוב .מתאים גם לחורף כי מתקנים רבים
מקורים.
כתובתAquapark Sopot, Zamkowa Góra 3-5, 81-713 Sopot :
 – Kąpielisko Arkonkaפארק מים מצוין אבל לא על ציר המטייל הישראלי .בפינה הצפון מערבית של פולין .כתובת:
Arkońska 30a 71-470 Szczecin
 – Aquapark Wroclawנמצא בורוצלב .כתובתBorowska Str 99 :
 – Aqua-Zdrojממערב לורוצלב נמצא פארק המים זדרוי .בלוי יומי קייצי לכל בני המשפחה .כתובתRatuszowa 6 :

Walbrzych
 – Gorący Potokפארק מים על הדרך בין קרקוב לזקופנה .סיום מצויין ליום טיול בזקופנה .כתובתosiedle Nowe 45, :
34-424 Szaflary
 – Terma Banjaפארק מים קרוב לזקופנה .כל מה שצריך להעביר כמה שעות עם ילדים ביום חם במיוחד .כתובת:
Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska
 – Wodny Parkפארק מים בורשה .סיום מצויין ליום עירוני .כתובתMerliniego 4 :

פארק חבלים
 Myślęcinek Leśny Park Kultury i Wypoczynkuהוא פארק גדול מצפון מערב לטורון .במקום יש פארק חבלים
חדש עם  2מסלולים טובים .כתובתPark Linow, Myślęcinek (na terenie Lunaparku) Bydgoszcz :
 – Park Linowy Bielanyפארק חבלים שנמצא בורשה )מעט צפונה מגן החיות( .כתובת :ע"י תחנת האוטובוס
 .Gwiaździstaמומלץ להתקשר.
פארקים אחרים
 Jurapark Krasiejówפארק היורה – נמצא בין קרקוב לורוצלב .פארק שווה לפעילות של כמה שעות עם ילדים .כולל
מתקנים וכמובן דימויים של תקופת הדינוזאורים .כתובתMaja 10, 46-040 Krasiejów 1:
 – Kolejkowoתצוגת מיניאטורות תחבורה בתחנת רכבת ישנה בורוצלב .כתובתŚwiebodzki Station pl. Orląt :
Lwowskich 20B
שייט על נהר הדונייץ
אפשר לשוט ברפסודה עץ מקומית המושטת ע"י המקומיים או לשוט ברפטינג גומי מודרני.
הכתובת היא הכפר  Sromowce Wyżneממזרח לזקופנה .פרטים והזמנות באתר .

מסלול טיול בפולין –  7ימים
טיסה לקרקוב וחזרה מגדנסק
יום  :1קרקוב – זקופאנה
אחרי הנחיתה ניסע דרומה להרי הטטרה לעיירת הקיט זקופנה .נבקר במרכז ובמדרחוב של עיירת הנופש ההררית .נעלה לתצפית
ברכבל ומשם נחזור לקרקוב ללינה ) 2לילות(
יום  :2קרקוב
נבקר באתרי קרקוב :רובע קזמייץ' ,איזור העיר העתיקה במרכז וכמובן בגבעת וובל המרשימה.
יום  :3ורוצלב

נצא מזרחה לכיוון ורוצלב .במידה ונרצה נעצור באושוויץ-בירקנאו ,או לחילופין גיחה לטירת מוז'נה )קישור Mosżna zamek
( ,ומשם נמשיך לורוצלב.
נתרשם ממרכז העיר התוססת גם בלילה .חשוב לבחור מלון צמוד לכיכר המרכזית.
יום  :4לודז'
בבוקר נשלים ביקורים בורוצלב ונמשיך ללודז' .לעת ערב נמשיך לורשה שם נלון  3לילות.
יום  :5ורשה
ביקור באתרי העיר העתיקה ,גטו ורשה ובילוי ערב במרכז העיר.
יום  :6ורשה
ביקור באתרים המרוחקים יותר מהמרכז ,קניות ועוד.
יום  :7טורון גדנסק
נסיעה צפונה לטורון .ביקור קצר במקום והמשך צפונה לסופוט הסמוכה לגדנסק
יום  :8גדנסק
סיור בגדנסק וטיסה חזרה.
סה"כ מסלול של כ 1500 -ק"מ

שיהיה לכם טיול מהנה!

טל שטרן מטייל ,כותב ומחבר בין טכנולוגיה לאנשים .בין השאר הקים את 'קליקו' שהחלה כבלוג טיולים על חבל נורמנדי והפכה
לקבוצת אתרים וקהילות וירטואליות שעוזרות למטיילים רבים לתכנן טיולים בחו"ל בקלות ,בזול ובעיקר בכיף.

כל מה שצריך לטיול שלכם לפולין

