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נסה Koloseum באולינג במרכז 
באולינג  
colosseumbowling.com

תסע ברכבת תיירים ‘רומנטית’ 
וב’רכבת הכחולה’ 
www.zeleznicesrbije.com

תן מתנה לעצמך טיול באזור 
שמסביב לבלגרד
www.serbia.travel

צפה בסרטים באחד מהפסטיבלים 
הרבים
www.fest.rs

תבקר כמה מ-40 מוזיאונים של 
בלגרד
www.narodnimuzej.rs

תתהלך מסביב מתחם הארמון 
Dedinje המלכותי ב
www.royalfamily.org

צפה  דרבי הכדורגל בין הכוכב 
האדום וחוליות פרטיזן
www.crvenazvezdafk.com

go-carting-תנצח ב
www.adakart.rs

תסתובב בתערוכות עומדות 
במוזיאונים רבים
www.nocmuzeja.rs

תתאמן ב- 60 מתקני ספורט 
בעדה ציגנליה
www.adaciganlija.rs

הפלג בסבה ודנובה בספינות 
תיירים של בלגרג

www.tob.rs

תרא את האוסף של המדען 
המפורסם בעולם ניקולה טסלה
www.tesla-museum.org

תשתה בירה קרה בבלגרד 
פסטיבל בירה

www.belgradebeerfest.
com

תספג את הנדיבות וידידות של 
אנשים בבלגרד

www.aboutbelgrade.com

תבלה באחד מ-18 התאטראות 
של בלגרד

www.pozorista.com

תפתח עסק בעיר העתיד של 
דרום אירופה

www.ras.gov.rs

תשחה במרכזיי ספורט רבים 
בבלגרד 

www.tasmajdan.rs

תטעם מאכלי גריל ברבעון 
Skadarlija הבוהמי של

www.izlazak.com

בחן  את האומץ שלך בספורט 
אתגרי

www.belgradian.com

תבקר בכנסיית סנט סבא 
www.hramsvetogsave.com
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תלמד מדוע סטודנטים זרים 
רבים לומודים בבלגרד
www.studybelgrade.com

האזנה למוסיקה קלאסית 
BEMUS-ב
www.bemus.rs

תצפה באמנות והעיצוב בסלון 
אוקטובר
www.oktobarskisalon.org

תוודא שלא תפספס את 
התערוכות ב-74 גלריות בבלגרד
galerijamaticesrpske.rs

תשחק 18 חורים של גולף
www.golfclub.co.rs

תקנה יצירות אמנות בגלריות 
של בלגרד
www.ulupuds.org.rs

קח כיבוד בבית הקפה האהוב 
עליך בלגרד
www.horecabar.com

תרכב על הסוס האהוב עליך 
בהיפודרום בלגרד 
hipodrombeograd.com

תשטט בלילה בין הכוכבים 
במצפה האסטרונומית בלגרד
www.aob.rs

תרוץ במרטון של בלגרד
www.bgdmarathon.org

תרגיש רוח של ביזנטיון 
והנצרות האורתודוקסית 

www.spc.rs

קרא  את מה שכתוב בספרים 
בספריות בלגרד

www.nb.rs

פלרטט עם בנות בלגרד בשבוע 
האופנה

belgradefashionweek.
com

טוס בבלון פורח ב-1000 מטר 
מעל בלגרד 

www.baloncentar.com

עיקבו אחר מגמות תיאטרון 
BITEF-חדשות ב

www.bitef.rs

תכירו את 333 מבנים 
חשובים תרבותיים בבלגרד

belgradeheritage.com

תבלה  במועדונים הלילה, 
הדיסקוטקים וברים

www.beogradnocu.com

 Mikserתפנק את עצמך ב
פסטיבל המוזיקה

www.mikser.rs

חקר ההיסטוריה הסוערת של 
המבצר בלגרד

beogradskatvrdjava.co.rs

תצטרף לילדים של אירופה 
  Joy of Europeבפסטיבל

dkcb.rs/joy-of-europe/



BELEF צופה אווירת הקיץ ב
www.belef.rs

קנה פנינים ספרותיות ביריד 
הספרים בלגרד

beogradskisajamknjiga.
com

תפוס דגי פרס באגם עדה 
ספארי

www.adasafari.co.rs

תעודד כוכבי ספורט 
בינלאומיים בזירת בלגרד

www.starkarena.co.rs

בחר אחד מ-45 ירידים 
שמתקיימים ביריד בלגרד

www.sajam.rs

תטפס על פסגה של ההר 
אוואלה

www.avalskitoranj.rs

  52 רעיונות
  ל 52 שבועות בלתי נשכחים 

בבלגרד
תרקוד ותהנה מביצועים יוצאי 
דופן בפסטיבל מחולות בלגרד
belgradedancefestival.com

גלו את האתר הארכיאולוגי 
ווינצ’א
www.belgradeeye.com

תהנה מהמופעים של כוכבים 
גדולים במרכז סבא
www.savacentar.net

נסה חגיגת שנה החדשה בלתי 
נשכחת בבלגרד
www.newyearinserbia.
com

תחקר את האתר היסטורי 
האבוה בבלגרד
www.arhiv-beograda.
org

תאכיל את הנשמה שלך 
בהופעות של הפילהרמוניה בלגרד
www.bgf.rs
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British International School 
Smetanina 12
096 3066 11 381+
www.bis.edu.rs

High School Ruder Boskovic 
Kneza Viseslava 17
417 3544 11 381+
www.boskovic.edu.rs

International School of 
Belgrade 
Temisvarska 19
999 2069 11 381+
www.isb.co.rs

Hyde Park 
International School
Andre Nikolica 29
300 9989 65 381+
www.hydepark.edu.rs

בתי ספר וגני ילדים
PRESCHOOL/KINDERGARTEN

International Nursery 
Paddington Sunflower

Jurija Gagarina 14lj
930 750 69 381+

paddingtonsunflower.com

International Nursery 
School Belgrade
Temisvarska 2, Senjak
130 2667 11 381+
www.insb.edu.rs

PRESCHOOL, PRIMARY AND 
SECONDARY EDUCATION

Prima International School 
Dragana Mancea 
825 3690 11 381+

www.prima-school.com

Brook  Hill International 
School

Augusta Cesarca 2
310 3691 11 381+

www.brookhill.rs

Chartwell International 
School Belgrade

Teodora Drajzera 38
+381 11 3675 340

www.chartwell.edu.rs

Crnjanski High School 
Djordja Ognjanovica 2

743 2396 11 381+
www.crnjanski.edu.rs

Accademia del Lusso and Istituti  Callegari - Italian 
Schools of Fashion and Design in Belgrade

Despota Stefana Blvd 68c
503 6557 11 381+

accademiadellusso.com 
istituticallegari.com

 MASTER’S PROGRAMMES



מועדוני הבריאות

קניונים

Colonial Sun
Vojvode Putnika Blvd 32-34
156 92 36 11 381+
www.colonialsun.com

Club Olympus, Hyatt 
Regency
Milentija Popovica 5
234 3011 11 381+
belgrade.regency.hyatt.com

Alchemist
17 Krunska 
90 62 407 11 381+
alchemist-fitnessclub.com

Wellness Land
Radoslava Grujica 25

544 3444 11 381+
www.thewellnessland.com

SPA Centre Metropol 
Place

Kralja Aleksandra Blvd 69
100 3333 11 381+

www.metropolpalace.com

Jai Thai
Vase Pelagica 48
193 3699 11 381+
 www.jai-thai.net

Stadion Shopping Center
Zaplanjska 32
www.stadionsc.rs

Usce Shopping Center
Mihaila Pupina Blvd 4
usceshoppingcenter.com

Zira Center
Ruzveltova 33
www.ziracentar.com

Delta City
Jurija Gagarina 16

www.deltacity.rs

Immo Outlet
Gandijeva 21

www.immooutlet.com

Mercator Center Belgrade
Umetnosti Blvd 4
www.mercator.rs

העם ידעת ?
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Big Fashion Shopping Center
Visnjicka 84

www.bigfashion.rs

מרכזי ספורט ובריכות שחייה
 Tasmajdan

מרכז לספרט ופעילות פנאי
Ilije Garasanina 26-28

Belgrade 
00 65 655 11 381+

www.tasmajdan.rs

Milan Gale Muskatirovic

מרכז לספרט ופעילות פנאי
Tadeusa Koscuska 63

Belgrade 
578 22 26 11 381+
www.srcmgm.rs

Kosutnjak

מרכז לספרט ופעילות פנאי
Kneza Viseslava 72

Kosutnjak, Belgrade 
461 3555 11 381+

www.rzsport.gov.rs

Golf Club Belgrade

מועדון גולף בלגרד
Ada Ciganlija, Belgrade

51 13 400 11 381+
www.golfclub.co.rs

Novak Tennis Centre

נובאק מרכז הטניס
 Tadeusa Koscuska 63a
Belgrade
930 3282 11 381+
www.teniskicentarnovak.com

Karting Centre Autokomerc

קרטינג מרכז
Prva ulica 84c
New Belgrade
591 3131 11 381+
www.kart.rs

Squash Land
Kneza Viseslava, Kosutnjak
 40 80 754 11 381+
www.squashland.com

Stark Arena
Arsenija Carnojevica Blvd 58
11 00 11 0900
 www.starkarena.co.rs

עם יותר מ 1,000- 
מתקני ספורט עבור 

כמעט כל ספורט, בלגרד 
הייתה מארח לאירועי 

ספורט רבים.

ת?
דע

ם י
הע



מלונות
Hyatt Regency Belgrade

Milentija Popovica 5
234  3011 11 381+

  belgrade.regency.hyatt.com

Metropol Palace
Kralja Aleksandra Blvd 69

100 3333 11 381+
www.metropolpalace.com

Falkensteiner
Mihaila Pupina Blvd 10k
000 2250 11 381+
www.falkensteiner.com

Holiday Inn
Spanskih boraca 74
000 3100 11 381+ 
www.ihg.com

IN Hotel
A. Carnojevica Blvd 56
300 3105 11 381+ 
www.inhotel-belgrade.rs

Moskva
Balkanska 1
071 3642 11 381+
www.hotelmoskva.rs

Radisson Blu Old Mill Hotel
Vojvode Misica Blvd 15
357 357 6 11 381+
radissonblu.rs/hotel-
belgrade

88 Rooms
Takovska 49
9080 411 11 381+
www.88rooms.com

Courtyard by Marriott 
2-4 Vase Carapica
000 4003 11 381+

www.marriott.com

Balkan
Prizrenska 2

000 3636 11 381+
www.balkanhotel.net

Beograd Art Hotel
Knez Mihajlova 27

000 3312 11 381+
www.belgradearthotel.com

Envoy hotel 
13 Cika Ljubina

46 46 414 11 381+
www.envoy-hotel.com

Constantine the Great
27. Marta 12

340 4144 11 381+
constantinethegreatbelgrade.

com

Crowne Plaza
Vladimira Popovica 10

115 2204 11 381+
www.ihg.com

מלונות

Hilton Belgrade 
35 Kralja Milana
00 57 755 11 381+
www.hilton.com

Square Nine
Students’ Sq 9
500 3333 11 381+
www.squarenine.rs
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מסעדות
– Seher

מטבח בינלאומי
Andre Nikolica 1-3

565 2651 11 381+
www.sheher.rs

 – Madera
מטבח לאומי ובינלאומי

Kralja Aleksandra Blvd 43
 332 3231 11 381+

www.maderarestoran.com

 – Cantina de Frida
מטבח ים תיכוני                                         

Karadjordjeva 2-4
107 2181 11 381+

www.cantinadefrida.com

 – Zabar
מטבח לאומי ובינלאומי

Kej Oslobodjenja, Zemun
226 3191 11 381+

www.zabar.rs

– Saran
מסעדת דגים

Kej Oslobodjenja 53
235 2618 11 381+
www.saran.co.rs

Zvezdara Teatar 
מטבח לאומי ובינלאומי

38 Milana Rakica
401 2419 11 381+

restoranzvezdarateatar.com

Durmitor 
 ימואלניבו ימואל חבטמ
Omladinskih Brigada 16a
30 23 260 11 381+ 
www.restorandurmitor.rs

Hajduk 
ימואלניבו ימואל חבטמ
Milana Rakica 48
05 73 380 11 381+
www.restoranhajduk.com

– Monument
מטבח ים תיכוני
 Admirala Geprata 9 
  254 7617 11 381+
 www.monument.rs 

 – Mali Pariz
מטבח לאומי ובינלאומי
 Bircaninova 17
496 3621 11 381+
www.malipariz.rs

Kalemegdanska terasa
מטבח בינלאומי
Kalemegdan Fortress
727 3282 11 381+
kalemegdanskaterasa.com

Gusti mora 
םיגד תדעסמ
27 Radnicka
68 12 355 11 381+
www.gustimora.com



יער קושוטניאק

גן חייות

קושוטניאק הוא יער-פארק בבלגרד, הממוקם בין העיריות של צ’וקאריצה 
וראקוביצה. זה המקום הפופולרי ביותר עבור פיקניקים, הרפיה ופעילויות 

ספורט. במקום הרבה גני משחקים, מגרשי כדורעף, כדורגל, כדורסל וטניס. 
המקום המושלם עבור ברביקיו, התכנסות משפחתית וכדומה. 

גן חייות של בלגרד ממוקם בלב של מרכז העיר בקרבת מבצר קלמגדן. 
גן החיות של בלגרד משתרע על כ- 70 דונם. גן חייות בבלגרד נחשב 

לאחד המקומות המועדפת ביותר בעיר, עם אוירה ומסורת ארוכה. בגן 
החיות יותר מ-2,000 חיות ו 270 מינים .

זה המקום האהוב לא רק על ידי ילדים אלה גם  על ידי מבוגרים.

גן החיות של בלגרד הוא ברחבי העולם מפורסם כמרכז על רבייה של 
אריות לבנים. בשנת 2005, אריות לבנים בשם “מאשה” ו-וומבו הגיעו 
מדרום אפריקה לגן החיות של בלגרד. כיום,מספר אריות לבנים מבלגרד 

נמצאים בגני חיות באירופה ובאמריקה ומושכים מבקרים רבים.

האם ידעת?
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אל תפספס....

עדה ציגאנליה

אוואלה

במסלול הנהר סבא, עדה ציגאנליה, לשעבר האי בנהר הפך באופן מלאכותי 
לחצי האי. זה גם כן שם של אגם גדול מוקף בחופים, מגרשי ספורט, 

מסלולי רכיבה על אופניים. ידוע גם בשם “ים בלגרד”, עדה מייצג אזור 
הפנאי עם מתקני ספורט רבים בשילוב מקום מנוחה.

אוואלה - הוא ההר בבלגרד )511 מ( ממוקם בפינה הדרום-מזרחי של 
העיר, במרחק של-16 ק”מ ממרכז העיר בלגרד. במקביל, אוואלה מייצג 

פארק לאומי, עם יותר מ 600 מיני צמחים.
 

בנוסף, מגדל הטלוויזיהאוואלה,מתנשא לגובה של 203 מ’, הוא המבנה 
הגבוה ביותר בסרביה, אחד הסמלים המוכרים ביותר של בלגרד. המגדל 

פתוח למבקרים שיכולים ליהנות מנוף פנורמי יפהפה.



נקודות עניין עיקריות 



כמה מתכנים

בצק פילו 1 שקית; 500 גר ‘גבינת קוטג’ דל שומן; 500 גר ‘גבינת קוטג’ 
שומן מלא; 5 ביצים; 1 כפית מלח; 1/2 כוס שמן )חמניות, או שמן בטעם 

אור אחר(; 1 כוס חלב; 1/2 כוס חמאה; 20 גרם חמאה; כף חלב 
שני סוגים של גבינת קוטג נותנים טעם מיוחד לפשטידה המסורתית 

המשובחת הזאת. מגישים חמים עם כוס חלב  __ או בירה.

כופתאות שזיפים הן תענוג שאנשים רבים מעולם לא טעמו. בצק 
מתפוח אדמה המקיף __ שזיף מגולען עם סוכר וקינמון, ושוחה 
בפירורי לחם בחמאה. לגברים יש כמה תחרויות כדי לראות כמה 
הם יכולים לצרוך בארוחה.  שלושים זה לא בלתי מתקבל על דעת, 

אם כי ארבעה היא מנה רגילה. אתה לא יכול לאכול רק אחד.

אל תפספסו ברנדי שזיפים סרבי,’שליבוביצה’ אחד 
מהמשקאות החזקים בעולם.

)Ajvar( איוואר

גיבאניצה )הפשטידה מגבינה סרבית(

כופתאות שזיפים

מנה זו עשויה מפלפלים קלויים וחציל. איוואר טרי תמיד 
נעשה במהלך סוף הקיץ ותחילת הסתיו, רק לאחר קציר 
הפלפל - כאשר משקי בית רבים מכינים איוואר שלהם 
לשימוש בכל ימות השנה. הוא מוגש כמתאבן שמורחים 
על פרוסות עבות של לחם לבן בסגנון כפרי או פיתות 

שטוחות, או שהוא משמש כתוספת.
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יש מקום פולחן שמגלם את 
הדרך הסרבית של חיים, 
מקום שהוא באותו זמן:

 מקור ראשי של חדשות - 
מקום שבו מוחלף מידע,

 בית שני - מקום שבו 
מבלים יותר זמן מאשר 

בבית לעיתים

 משרד שני - מקום שבו רוב 
העסקות נעשות

 התאחדות לכדורגל צל 
- מקום שבו כל שחקני 

הכדורגל נבחרים

הטעם של כמה מאכלים 
סרביים אמיתיים

- Kafana מקום זה נקרא
למזלנו, בלגרד יש   הרבה kafana אם 

כי חלק מהאנשים מגזימים וקוראים 
להם ‘מסעדות’, או שמתייחסים אליהם 

בצורה אופנתית כאל “בתי קפה” 
ו- “מועדונים”. ובכל זאת, בסופו של 
דבר, זה מגיע לאותו הדבר: לכל אחד 
    kafanaמאזרחיי בלגרד יש לפחות

אחד שהוא קורא “kafana שלי”. 
למעשה, זה כנראה יותר מדויק לומר 
שלכל kafana  יש בלגרדי אחד רק 

משלה, יחד עם האורחים שלו , כנהוג 
בעיר מכניסת האורחים.

טיפ חשוב למבקרים בפעם הראשונה 
לבלגרד - תשלום חשבון - זה חלק 

גדול מהתרבות המקומית שלנו. 
המארח שלך לא יאפשר לך לשלם 

עבור ארוחת ערב או משקאות, ולכן 
- טוב ביותר אפילו לא לנסות את זה! 
כמו כן, אל תשכחו, בעת ביצוע הרמת 

כוסית בסרביה, יש ליצור קשר עין 
ישיר ולומר ‘’ג’יוואלי’’ )לחיים(. כמו 

כן, אל תיהיו מופתעים לגלות שסרבים 
מנשקים תמיד שלוש פעמים.



Gallery Artget – KCB
Republic Sq 5/I
613 3281 11 381+
www.kcb.org.rs

Gallery of the Belgrade 
City Library
Knez Mihailova 56
024 2024 11 381+
www.bgb.org.rs

Gallery New Moment
Hilandarska 14
992 3229 11 381+
www.newmoment.com

Gallery Zvono
Visnjiceva 5
243 2625 11 381+
www.galerijazvono.org

Gallery Ozone
Uzun Mirkova 10
789 3238 11 381+
www.o3one.rs

GALLERIES

Atelje 212
Svetogorska 21

146 3246 11 381+
www.atelje212.rs

BITEF Theatre
Mire Trailovic Sq 1

176 3220 11 381+
www.bitef.rs

Terazije Theatre 
Terazije Sq 29

943 3229 11 381+
www.pozoristeterazije.com

Madlenianum 
Opera & Theatre

Glavna 32, Zemun
797 3162 11 381+

www.madlenianum.rs

National Theatre
Francuska 3

946 2620 11 381+
www.narodnopozoriste.rs

Zvezdara Theatre
Milana Rakica 38
664 2419 11 381+

www.zvezdarateatar.rs

Yugoslav Drama Theatre
Kralja Milana 50

957 61 30 11 381+
www.jdp.rs

THEATRES
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שהמוזיאון הלאומי הוא המוזיאון 
הוותיק ביותר בסרביה הוקם בשנת 

.1844
סקריפט )עותק מקורי ( של כתב 
קירילי המשמעותי ביותר מאוחסן 

במוזיאון , הוא הבשורה של 
מירוסלב.

האם ידעת?

המוזאון  האווירונאוטיקה “ניקולה טסלה”
 Aeronautical Museum

Nikola Tesla Airport
 992 2670 11 381+

aeronauticalmuseum.com
המוזיאון הצבאי בלגרד

Military Museum Belgrade
 bb Kalemegdan
441 3343 11 381+

www.muzej.mod.gov.rs
מוזיאון לאמנות שימושית

Museum of Applied Arts
 Vuka Karadzica 18

494 2626 11 381+
www.mpu.rs

מוזיאון לאמנות מודרנית
Museum of Modern Art

bb 10 Usce block 15
713 3115 11 381+

www.msub.org.rs
מוזיאון האתנוגרפי

Museum of Ethnography
Students’ Sq 13

888 3281 11 381+
www.etnografskimuzej.rs

המוזיאון ההיסטורי של סרביה
Historical Museum of Serbia

Nikole Pasica Sq 11
018 98 33 11 381+
www.imus.org.rs 

מוזיאון להיסטוריה של יוגוסלביה
Museum of Yugoslav History

 Boticeva 6 
485 3671 11 381+

www.mij.rs 
מוזיאון לאומי

National Museum
  Republic Sq 1a

6000 330 11 381+
www.narodnimuzej.rs

ניקולה טאסלה מוזיאון
Nikola Tesla Museum

 Krunska 51
886 2433 11 381+

www.tesla-museum.org

מוזאונים
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המומחיות של בלגרד  הן 
ללא ספק רפסודות שהפכו  

למועדונים צפים מעוגנים על 
גדת הנהר. רובם פתוחים עד 

שעות הבוקר המוקדמות. ישנם 
רבים, רבים  מאד, והם באים 

בכל הצורות והגדלים. בהחלט 
חוויה  שלא כדאי לפספס.

עירית בלגרד היא המייסדת של אחד עשר  אירועי תרבות )פסט, 
BITEF, BEMUS, BELEF, התחרות הבינלאומית של מוסיקת 
נוער, פסטיבל של סרטים תיעודיים וסרטים קצרים,באוקטובר סלון, 
השמחה של אירופה, יריד הספרים  בלגרד, פסטיבל הסרטים סופוט 
פסטיבל הג’אז בלגרד. בלגרד גם  תומכת בכ- 69 אירועים בתחום 

התרבות  המוצגים בה. 

אם יש דבר אחד אשר לא חסר 
בעיר בלגרד, זה מקומות בילוי. 

למעשה, חיי הלילה כאן הם כנראה 
במעמד שווה עם ערים הרבה יותר 

גדולות )והרבה יותר פופולריות.
מבחר עצום של בארים, פאבים, 

בתי קפה ומועדונים . 
המבחר גדול מכדי שיהיה ניתן לתת 

כאן רשימה מקיפה של כולם. 

ענף התרבות בתוך הנהלת העיר אחראי לתרבות והאמנות.

בלגרד היא מרכז התרבות והאמנות של סרביה. 
בבלגרד רוב האמנים  הידועים שלנו  יוצרים , בה מוצגים 

מעל 11,000 מופעי תיאטרון, תערוכות, קונצרטים, ותוכניות 
אמנותיות אחרות מוצגות.  בבלגרד מוצגות גם תוכניות של 

אומנים רבים אחרים . בלגרד היא המרכז של המוסדות לאומיים 
לתרבות והאמנות: האקדמיה הסרבית לאמנויות ולמדעים, 

הספרייה הלאומית של סרביה, המוזיאון הלאומי, התיאטרון 
הלאומי והאוניברסיטה לאמנויות.

בבלגרד ממוקמות  העבודות המשמעותיות ביותר של אדריכלות 
וארכיטקטורה כמו “ קלימגדן” אשר נמצא בו מבצר בלגרד, 

מונומנטים תרבותיים ואוצרות תרבותיים אחרים, האתרים 
הארכיאולוגיים הרבים עם שרידי תרבות מפותחת ואוצרותיה 

בשטח בלגרד מהתקופה הפרהיסטורית עד עצם היום הזה.

המבצר של בלגרד, הממוקם בנקודת המפגש של הנהרות סבא 
והדנובה, הוא סמלה של התרבות וההיסטוריה של בלגרד. 

המבצר מורכב משני חלקים, העיר העליונה והעיר התחתונה, 
הינו מוקף בפארק קלמגדן, ממנו נשקף נוף פנורמי יפה.

להרגיש את הרוח ...

כמו כן, יצירת מופת 
של איוון משטרוביץ’, 

אנדרטה בשם “ מנצח “, 
ממוקמת במבצר בלגרד, 

היא סמל של נצחון על 
האימפריה העותמאנית 

ואוסטריה-הונגריה 
במהלך  מלחמות הבלקן 
ומשמשת לעתים קרובות 

כסמל לבלגרד.



בלגרד היא העיר אשר התחוללו בה קרבות  עיקריים 
ורבים, כמו גם העיר עם שמות  בעלי משמעות רבה 

וסימלית. 

היום הקדוש של בלגרד  הוא יום העלייה של ישוע 
המשיח – Spasovdan, כאשר תהלוכה דתית 

עוברת  דרך מרכז העיר. הפטרון הקדוש של העיר 
הוא אימו הקדושה של בן-אלוהים.

היעד הראשון שהמארחים  שלכם בבלגרד ייקחו 
אתכם הוא כנראה הרובע הבוהמי, סקדרליה. לאחר 
חווית  האוירה הבוהמית של בלגרד,  חקירה נוספת 

של העיר תהיה הרבה יותר קלה ומהנה.
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גלה שורשים של בלגרד...

בלגרד היא אחת הערים 
העתיקות ביותר באירופה, עם 
היסטוריה ידועה כ- 7000 

שנים סוערות. מקורות 
עתיקים מזכירים את השם 

העתיק ביותר הידוע לבלגרד-
Singidunum

במהלך המאה ה 6- הסלאבים, 
נצלו את החולשות בהגנת גבולה של 

האימפריה הביזנטית, חצו את הדנובה 
במספרים גדולים והתיישבו באזור זה. 

העיר, הבנויה מאבן, שצמחה מעל 
הנהר, נקראת העיר הלבנה )בלגרד(. 

במהלך המאה ה 6- הסלאבים, נצלו את החולשות בהגנת גבולה של 
האימפריה הביזנטית, חצו את הדנובה במספרים גדולים והתיישבו באזור זה. 

העיר, הבנויה מאבן, שצמחה מעל הנהר, נקראת העיר הלבנה )בלגרד(. 

בין מאות ה-16 וה-19, בלגרד הוזכרת תחת שמות רבים בשפות שונות 
 Alba Graeca, Alba Bulgarica, Bello grado, Nandor
 .Alba, Griechisch Weissenburg and Castelbianco

Beograd-  כל אלה הם שמות  מתורגמים של המילה הסלאבית

במשך ההיסטוריה של בלגרד נותרו מסלולים של בנייה והריסת, כתוצאה 
ממילחמות וכיבושים על ידי האימפריות הרומית, הביזנטית, הונגריה 

מימי הביניים, האימפריה העותומאנית, המונרכיה ההבסבורגית , סרבים, 
ויוגוסלאבים

ההיסטוריה ‘הבלתי נראית’ שלה – עדיין צריכה להתגלות ...

בלגרד אשר ניתן למצוא בה רשת של  סמטאות, רחובות חשוכים וקמרונות, 
רחובות מרוצפים באבנים ובחצץ, גדרות ובקתות עתיקות  לפעמים לא 

מוערכת מספיק. הם מפוזרים בכל  מקום אך רבים לא מבחינים בהם, בין 
בניינים וגורדי שחקים, שדרות ופארקים ... הם יחשפו את הרוח של עיר 

הקוסמופוליטית הזו, שבה מזרח והמערב נפגשים בהרמוניה מושלמת.
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הטריטוריה של סרביה נמצאת על הצטלבות של שני מסדרונות  
אירופאיים חשובים. מסדרון – -7 נהר הדנובה ו-10 – הכביש 

המהיר הבינלאומי ומסילות רכבת,  המספקים קשרים מצוינים עם 
מערב אירופה והמזרח התיכון.

האקלים בבלגרד הוא אחד קונטיננטלי מתון, עם הטמפרטורה 
הממוצעת בשעות היום של 11.7 מעלות צלסיוס. בקיץ טווח 

טמפרטורות הינו  בין 25 ל-30 מעלות צלסיוס, ובחורף בין 0 ל-5 
מעלות צלסיוס. 

 .) GMT +1( )בלגרד היא באזור הזמן האירופי המרכזי )מטח
שעון הקיץ )GMT +2 (  נמשך מסוף מרץ עד סוף אוקטובר.

המטבע הרשמי הינו דינר ) RSD ( אך ניתן להחליף יורו בקלות 
ובחופשיות.

לבלגרד אזור החיוג עבור שיחות מקומיות הוא 011 ולשיחות 
בינלאומיות +38111

בלגרד  מאופיינת על ידי רוח  דרום מזרחית  – הקושאבה-  הנושבת 
במרווחי זמן של כל 2-3  ימים. 

בלגרד ובברלין הן הבירות היחידות באירופה עם שני  נהרות גדולים 
העוברים דרכן. 

 אורך גדות הנהר בבלגרד הוא כ- 200 קילומטר.

בלגרד היא בירת סרביה, עם אוכלוסייה של כ-1.7 מיליון. בלגרד 
היא בירת התרבות הסרבית, החינוך, המדע והכלכלה. בשל 
ההיסטוריה הסוערת שלה, בלגרד במשך מאות שנים הייתה 
ביתם של בני לאומים רבים, עם הסרבים של הדת הנוצרית 

האורתודוקסית מהווה את הרוב המכריע של האוכלוסייה )90%(. 
השפה הרשמית היא סרבית, אך מבקרים מחו”ל יכולים להשתמש 

באנגלית, כאמצעי תקשורת.
נושא התעבורה הבינלאומית מפותח בבלגרד.

בלגרד היא צומת דרכים בה נפגשים 7 קווי רכבת מרכזיים 
בינלאומיים ו-5 מקומיים. 

התובנות...

שדה התעופה “ניקולה טסלה” מצויד לטפל ב- 5,000,000 
נוסעים מדי שנה והינו מחובר באמצעות קווים רגולריים ל-70 

יעדים ברחבי העולם, הניתנים על-ידי ספקים מקומיים והן על ידי 
34 חברות תעופה זרות.

העיר בלגרד מתפרסת על שטח של 3,222ק”מ. בבלגרג ישנן 17 
עיריות. עירית פאלילה הינה גדולה ביותר עם שטח של 447 ק”מ 

ועירית ווראצ’אר הינה הכי קטנה עם שטח של 3 ק”מ.



 ברוכים הבאים
לבלגרד
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