
   ימים8 – בין בודפשט לפראג -לאורך הדנובה 
  

   כיה' צ–תל אביב בודפשט  :1יום 
נסיעה לכיוון בית המלון , עם הנחיתה. ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס לבודפשט

   .כיה'שבצ
  

   פראג :2יום 
מרכז התרבות , ל והחייל האמיץ שוייק"עירם של המהר,  עיר הזהב-נסיעה לכיוון פראג 

" סמטת הזהב"נראה את , אני לתצפית על העיר'נבקר בגבעת חראדצ. כיה'צ לה שלוהכלכ
נראה את . נמשיך אל הרובע היהודי וסמטאות הרובע היהודי. המפורסם ונגיע אל גשר קארל

לבקר בבתי הכנסת בזמנם ( בתשלום)המעוניינים יוכלו . היהודי בתי הכנסת ובית הקברות
( בתשלום)נוכל לצאת , בערב .השעון האסטרונומי ולכיכרנמשיך אל העיר העתיקה . החופשי

   .לשייט לילי על נהר הוולטבה
  

   )היום בחיר( קארלווי וארי 3יום 
 ליום קסום בעיירת הנופש והבריאות )בתשלום(המעוניינים יוכלו להצטרף . חופשי יום

טייל נ, נטייל ונתרשם מהעיר העתיקה הכה מיוחדת. אתר הסקי נפרבה לרגלי, הבוהקת
   .ולאורך הנהר, האקסלוסיביים לאורך המדרחוב והרחובות

  
    סלובקיה-סקי קרמלוב ' צ-פראג  :4יום 

. סקי קרמלוב'הלא היא צ, כיה'נסיעה דרומה דרך אחת הערים העתיקות והיפות של צ
והעיר הקטנה , הבתים בעלי גגות אדומים אופיינים למרכז אירופה, אבן רחובות, הרחובות

האויר , האזור כולו משובץ בטירות של משפחות אצולה, .הולטבה עיקולו של נהריושבת על 
   .בתום הביקור נמשיך לכיוון סלובקיה. יפיפיה צלול ובהיר והמקום כולו פנינה אחת

  
    בודפשט–סלובקיה  :5יום 

היושבת גם היא על גדות , הלא היא בודפשט, עם בוקר נצא לכיוון עיר הבירה של הונגריה
ההגעה לעיר נערוך סיור בעיר המפוארת נעפיל אל בודה ונראה את הכנסייה  עם. ההדנוב

נשקיף אל עבר בניין הפרלמנט אשר , ואת מצודת הדייגים ,כנסיית מטיאש, המרשימה
   .המקורה ונבקר בשוק, נהלך ברובע היהודי, בפשט

  
   )היום בחיר(וינה  :6יום 

אל ,  לעיר הבירה המרשימה ביותר)בתשלום(ור המעוניינים יוכלו לצאת ליום סי. יום חופשי
המדרחוב , נראה את האדריכלות המלכותית של העיר. האלגנטית של אוסטריה  הבירה, וינה

   .והמרכז העתיק של העיר, סטפן .כנסיית סט, השוקק
  

  ) היום בחיר(ברך הדנובה  :7יום 
". ברך הדנובה"ים באזור  ליום טבע ונופ)בתשלום(המעוניינים יוכלו להצטרף . יום חופשי

ממנה נמשיך לביקור במצודת וישגראד , בעיירת האומנים סנטאנדרה תחילה נבקר
   ."הברך הדנוב"המוכר בשמו  הממוקמת מעל עיקול הדנובה

  
    תל אביב–בודפשט :8יום 

   .העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה לארץ
  
  

   :המחיר כולל
   טיסת שכר לבודפשט
   .י שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חברת התעופהמיסי נמל והיטלים כפ

   על בסיס ארוחת בוקר קונטיננטלית* ,3בתי מלון בדרגת 
  העברות



   סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול
   מלווה קבוצה ישראלי

  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו
  
   .דר הביקורים או הלינותהמסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא את ס! חשוב 
  
  

  סיורי בחירה 
   .יש באפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או לחלקם

  . על ידי מלווה הקבוצה, ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה יעשו בארץ היעד
   .לקבל ממלווה הקבוצה קבלה המעידה על מלא התשלום ששילמת אנא הקפידו
   .רי הבחירה עשוי להשתנותסדר הביקורים באתרים במהלך סיו, להזכירכם

    חשוב לדעת
 שעות לפני 48- ל ניתן לבטל סיור בחירה עד.  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום 

אינו , ל"השעות לפני מועד הסיור הנ 48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו . מועד היציאה לטיול
    .זכאי להחזר כספי

   . למעט סיורי הערב יורו לכל סיור10 הנחה של 12ילד עד גיל 
  

   קארלווי וארי
ונתרשם מהעיר  נטייל. לרגלי אתר הסקי נפרבה, ניסע אל עיירת הנופש והבריאות הבוהקת

 .הנהר ולאורך, נטייל לאורך המדרחוב והרחובות האקסלוסיביים, העתיקה הכה מיוחדת
    יורו40 -המחיר לאדם

  
   וינה

הבירה האלגנטית של  ,אל וינה, שימה ביותרסיור בתשלום לעיר הבירה המריום . יום חופשי
, סטפן. כנסיית סט ,המדרחוב השוקק, נראה את האדריכלות המלכותית של העיר. אוסטריה 

 והמרכז העתיק של העיר
   יורו55 -המחיר לאדם

  
   ברך הדנובה

ממנה , תחילה נבקר בעיירת האומנים סנטאנדרה". ברך הדנובה"יום טבע ונופים באזור 
 ."ברך הדנובה"קור במצודת וישגראד הממוקמת מעל עיקול הדנובה המוכר בשמו לבי נמשיך

    יורו45 -המחיר לאדם
  
  

  ו לאדם יור55 – ארוחת ערב וערב פולקלור הונגרי טיפוסי – ערב גולש הונגרי טיפוסי


