
  

   טיול כשר–מגלים את רומניה 
  

 בוקרשט –תל אביב : 1ום י
שבקרפטים  (Bucegi) גי`נטוס לבוקרשט בירת רומניה ונצא בדרכנו אל רכס הרי בוצ

נבקר . נמשיך אל העיר המפורסמת ברשוב שהפכה למרכז תיירותי של כל המחוז .המרכזיים
נסייה השחורה שנשרפה לפני נראה את הכ, נמשיך לעיר העתיקה, ש יצחק רבין בעיר"בגן ע

 100מאות שנים במסגרת מלחמות הדת ונמשיך לביקור בבית הכנסת העתיק בן היותר מ 
בערב נגיע למלון לחלוקת חדרים . בתום הביקור יינתן זמן חופשי במדרחוב של ברשוב .שנה

 וארוחת ערב
  

   סינאיה-בראן : 2יום 
המוכרת יותר " טירת בראן"מצויה לאחר ארוחת הבוקר נצא בדרכנו אל הכפר בראן בו 

 .נצפה אל הטירה ונבקר בשוק האיכרים במקום בו יינתן זמן חופשי. האגדי" טירת דרקולה"כ
לבקר בכפר שם ניסע בעגלות רתומות לסוסים לארוחת ) בתשלום נוסף(ניתן בצהריים 
 .צהריים כפרית

 עיר הקיץ הרשמית שהייתה" פנינת הקרפטים"נמשיך אל העיירה סינאיה או בשמה השני 
הידוע כאחד הארמונות היפים באירופה " ארמון פלאש"שם נבקר ב, של מלכי רומניה בעבר

-זהו הארמון המודרני ביותר באירופה בהתחשב שנבנה ב. בזכות גילופי העץ המצויים בו
. מעלית ומערכת שאיבת אבק מרכזית, גג נפתח, בקרת אקלים,  עם מערכת חשמל1873

יינתן זמן , בתום הביקור בארמון. ייחודי וניהנה ממראה הגן המרהיב שסביבונבקר בארמון ה
 .חופשי במרכז העיירה

 חזרה למלון לארוחת ערב ולינה, לאחר מכן
  

   בוקרשט –קרפטים : 3יום 
 בוקרשט הידועה -לאחר ארוחת הבוקר נפרד לשלום מהרי הקרפטים וניסע לבירת רומניה 

האקדמיה , עם ההגעה נערוך סיור פנוראמי הכולל שער הניצחון". פריס הקטנה"גם בשם 
 .כיכר ההפיכה ועוד מאתריה החשובים של העיר, פארק קרול, בית הפרלמנט, הצבאית

  ארוחת ערב ולינה, יםבסוף היום נגיע למלון לחלוקת חדר
  

  בוקרשט: 4יום 
משם נמשיך ונבקר . חת הבוקר נצא לסיור רגלי מודרך בעיר העתיקה של בוקרשטולאחר אר

יש להביא מגבות ( שעות 3 - אתר מרחצאות מודרני בו נשהה כ-" טרמה בוקרשט"באתר 
קור באתר לאחר הבי). הכניסה בבגדי ים בלבד ולא בגדי ים חליפה, ונעלי בריכה ליום זה

  .ניסע חזרה למלון לארוחת ערב ולינה
 

   תל אביב–בוקרשט : 5יום 
לפני שנעצור באחד ממרכזי לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור פרידה מהעיר בוקרשט לא 

  גדולים להשלמת קניות לפני טיסתנו חזרה ארצהההקניות 
  

 



 :מחיר הטיול כולל
   מלונות בדרגת תיירות טובה– לילות בבוקרשט 2

2   מלונות בדרגת תיירות טובה –לות בהרי הקרפטים  לי
ארוחת ערב על בסיס ,  ארוחת בוקר על בסיס מוצרים מותרים–אירוח על בסיס חצי פנסיון 

  כשרות רגילה
  כניסות וביקורים על פי המסלול

  מלווה ישראלי מנוסה
  אוטובוס תיירים ממוזג

  טיסות ישירות
  מיסי נמל

  
  

 :המחיר אינו כולל
 .י חברות התעופה מעת לעת והוצאות אישיות"התייקרות דלק ע, מטען/יביטוח רפוא

  הוצאות אישיות
  טיפים לנותני שירות מקומיים

  טיפ למדריך הישראלי
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