
   ימים8 - מציאות או אגדה -המיטב של רומניה דרקולה 
  

  הרי הקרפטים-  בוקרשט –תל אביב  :1יום 
". פריז של מזרח אירופה"בירת רומניה ו, ג לבוקרשט"פגישה בשדה התעופה והמראה מנתב 

בו נראה את כיכר , פנורמי דרך הכיכרות והשדרות הרחבות של העיר עם הנחיתה נערוך סיור
בתום הסיור הפנורמי נצא לכיוון עמק  .פסל המלך קרול הראשון, מון המלךאר, המהפכה

   .הפרחובה אל הרי הקרפטים ובית המלון
  

   סיגישוארה : 2יום 
ששימרו את , יום קסום ומלא מסתורין אל המחוזות העתיקים של הסקסונים הגרמנים

בה נולד דראקולה , אל עיירת ימי הביניים סיגישוארה נגיע. האוטנטיות והמסורת הרומנית
   .העתיקה מגדל השעון העתיק והעיר, ובה נראה את בית הולדתו, האגדי

  
   מיטב הרי הקרפטים לפויאנה ברשוב :3יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום יפיפה בו נחווה את יופי הרי הקרפטים דרך הנופים המצויירים 
עיירת , יל אל פויאנה ברשובהשנות של האזור ונמשיך ונעפ נעצור בעיירות. של כל האזור

   .בארמון פלש( בתשלום)המעונינים יוכלו לבקר  .הקייט והסקי המפורסמת של האזור
  

   )יום בחירה(וארה  ' דמבוביצ-יו ' הכפר מואצ–בראן  :4יום 
 לצאת ליום בו היסטוריה ומסתורין חוברים יחדיו זו )בתשלום(המעוניינים יוכלו . יום חופשי

ואולי רוחו של , נצא לביקור בטירת בראן הידועה. דרקולה ים לאגדתו שלורוקמים חי, לזה
אתר טבע , וארה'דמבויצ נמשיך דרך מעבר ההרים אל. דרקולה תגיח לפתע לביקור קצר

 בו נגיע רכובים על גבי כרכרות הנהוגות בידי עגלונים' יו'מואצ'ממנו נמשיך לכפר , קסום
   .לארוחת צהרים טיפוסית, כפריים

  
   )יום בחירה( אגם אנה הקדושה –מר 'פראג :5 יום

אל ,  עם בוקר נצא לכיוון אתר סקסוני טיפוסי)בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי
משם נמשיך לאגם , הגרמניים הסקסונים בימי באמפריה העותמנית נתרשם מחיי, מר'פראג

וע הר געש בגובה של והממוקם בל ,היחידי ברומניה שנוצר כתוצאה מהתפרצות הר געש
מהמעיינות  להתרשם, בתום הביקור נמישך לטושנד. הלא הוא אגם סטנה אנה,  מטר950

לארוחת ערב הכוללת ( בתשלום) אפשרות לצאת -ערב  .החמים המפורסמים של האזור
   .מוסיקת פולקלור

  
   בוקרשט וקניות :6יום 

ארמון , כיכר אונירי, החצר הישנהכנסיית , יום ביקור בעיר הבירה בו נראה את העיר העתיקה
המבנה השני בגודלו , "עם"כמו גם את ארמון ה. וככרות העיר משרדי הממשלה, המלך

גם על זמן לקניות באחד  לא נוותר. סקו 'אוצ'י הרודן צ"בעולם אחרי הפנטגון ושנבנה ע
   .מקניוני הענק של העיר

  
  )יום בחירה(אגם באלייה  :7יום 

הר הכי , ניסע להר פגארש .  ליום טבע יפיפה)בתשלום(נים יוכלו לצאת המעוניי. יום חופשי
 מטר עד לאגם 2000נעפיל לגובהשל כ , מדהים על ההרים גבוה ברומניה ממנו נשקף נוף

ונראה את , מארכיטקטורה של עיר זו בדרך חזרה נעצור בעיר פאגראש נתרשם."באלייה"
העתיקה  פשר לעלות להר נמשיך לעיר הבירהבמידה ומזג האויר לא יא. כנסייה המצופה זהב

נבקר בעיר העתיקה של סיביו הבנויה בסגנון ימי ביניים . הלא היא סיביו, של טרנסילבניה
גשר השקרנים והקתדרלה , הכיכר הקטנה, מגדל המועצה, הכיכר הגדולה נראה את. טיפוסי

   .האוונגליסטית
  
  
  



    תל אביב–בוקרשט  :8יום 
   .ממנה נמריא חזרה לתל אביב,  של בוקרשטהעברה לשדה התעופה

  
מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של  טיסת שכר לבוקרשט :המחיר כולל

   .חברת התעופה
   על בסיס ארוחת בוקר קונטיננטלית* כוכבים 3בתי מלון בדרגת 

   סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות
   מלווה קבוצה דובר עברית
  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו

  
  פ דירוג משרד התיירות הרומני"ע* 
  

  . מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור בלבד! חשוב
  . סדר הביקורים והלינות עשוי להשתנות

  
  

  סיורי בחירה
   .יש באפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או לחלקם

אנא הקפידו . על ידי מלווה הקבוצה, ה יעשו בארץ היעדההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחיר
   .הקבוצה קבלה המעידה על מלא התשלום ששילמת לקבל ממלווה

   .סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות, להזכירכם
- ניתן לבטל סיור בחירה עד ל.  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום  - חשוב לדעת

 השעות לפני מועד 48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו . ני מועד היציאה לטיולפל  שעות48
 יורו לכל סיור למעט סיורי 10 הנחה של 12ילד עד גיל . יאינו זכאי להחזר כספ, ל"הנ הסיור
 הערב

   .אנו בטוחים כי בחרנו בסיורים מהנים אשר השתתפותכם בהם תוסיף לחוויית הנסיעה
  

 וארה'דמבוביצ - יו ' הכפר מואצ–בראן 
נצא . ורוקמים חיים לאגדתו של דרקולה, יום בו היסטוריה ומסתורין חוברים יחדיו זו לזה 

נמשיך דרך . ואולי רוחו של דרקולה תגיח לפתע לביקור קצר, הידועה לביקור בטירת בראן
בו נגיע רכובים ' יו'מואצ'ממנו נמשיך לכפר , טבע קסום אתר, וארה'מעבר ההרים אל דמבויצ

   .צהרים טיפוסית לארוחת, על גבי כרכרות הנהוגות בידי עגלונים כפריים
    יורו50המחיר לאדם 

  
  אגם אנה הקדושה–מר 'פראג

נתרשם מחיי הגרמניים הסקסונים , מר'אל פראג, עם בוקר נצא לכיוון אתר סקסוני טיפוסי 
ה מהתפרצות משם נמשיך לאגם היחידי ברומניה שנוצר כתוצא, העותמנית בימי באמפריה

בתום . הלא הוא אגם סטנה אנה,  מטר950בגובה של  והממוקם בלוע הר געש, הר געש
   .המפורסמים של האזור להתרשם מהמעיינות החמים, ך לטושנדיהביקור נמש

    יורו45המחיר לאדם 
  

    אגם באלייה
 לגובה נעפיל, הר הכי גבוה ברומניה ממנו נשקף נוף מדהים על ההריםה, ניסע להר פגארש 

בדרך חזרה נעצור בעיר פאגראש נתרשם ". באלייה"לאגם   מטר עד2000של כ 
במידה ומזג האויר לא יאפשר . המצופה זהב ונראה את כנסייה, מארכיטקטורה של עיר זו

נבקר בעיר . סיביו הלא היא, לעלות להר נמשיך לעיר הבירה העתיקה של טרנסילבניה
מגדל , נראה את הכיכר הגדולה. י ביניים טיפוסיהעתיקה של סיביו הבנויה בסגנון ימ

   .גשר השקרנים והקתדרלה האוונגליסטית, הכיכר הקטנה ,המועצה
    יורו45המחיר לאדם 

  



  מכרות המלח 
בה נרד אל בטן האדמה , זו חוויה יוצאת דופן. ליום קסום לסלניק לביקור במכרות המלחניסע 
   .את גושי המלח העצומים ונראה

    יורו45 המחיר לאדם
  

 . יורו לאדם35 מחיר  - קת פולקלורארוחת ערב הכוללת מוסי


