
   ימים8בולגריה עם קפיצה לרומניה 
  

  בורגס–תל אביב   :1יום 
ג וטיסה לבורגס השוכנת לחוף הים השחור ומהווה מוקד משיכה למטיילים "המראה מנתב

סמטאות . הנחיתה נסיעה לביקור בעיירה הציורית נסבאר עם. ולנופשים מכל רחבי אירופה
, ביזנטיים מרשימים שרידי מבנים, כנסיות בנויות מלבני חימר, בתי עץ ציוריים, צרות

בתי קפה ובעיקר מראה הים הנשקף , דוכני רחוב, מסעדות המגישות אוכל בולגרי טיפוסי
  .מכל מקום

  
   ווליקו טרנובו- בורגס  : 2יום 

עיר הנופש והקיט הנפלאה השוכנת לחופי הים , לאחר ארוחת הבוקר נסיעה דרך ורנה
  .בירתה העתיקה של בולגריה, יקו טרנובו וול לאחר הביקור נמשיך לעבר. השחור

  
  )יום בחירה ( בוקרשט–ווליקו טרנובו  : 3יום 

פריז של מזרח "בירת רומניה ו,  לבוקרשט)בתשלום (המעוניינים יוכלו להצטרף. יום חופשי
בו נראה את כיכר , הכיכרות והשדרות הרחבות של העיר נערוך סיור פנורמי דרך". אירופה

נראה את כנסיית החצר  ,העיר העתיקה, פסל המלך קרול הראשון, מלךארמון ה, המהפכה
המבנה השני , "עם"משרדי הממשלה כמו גם את ארמון ה, ארמון המלך, כיכר אונירי, הישנה
  .סקו'אוצ'י הרודן צ"בעולם אחרי הפנטגון ושנבנה ע בגודלו

  
   פלובדיב– מעבר שיפקה –וליקו טרנובו   :4יום 

. בתי האבן ובסמטאות הצרות, ר בווליקו טרנובו נטייל בעיר העתיקהנתחיל את היום בסיו
נמשיך בדרכנו . מחנויות המתמחות בעבודות יד בולגריות נראה אומנים בעבודתם ונהנה

פלובדיב העיר השנייה  לכיוון, הדרך היא דרך נוף והרים יפיפיה, למעבר שיפקה המפורסם
שנבנתה על שבע גבעות על גדות נהר , אחת מהיפות בערי הבלקן, בגודלה בבולגריה

.  שנה2500עם ההגעה נערוך סיור בעיר העתיקה של פלובדיב בת היסטוריה של  .המריצה
 -בערב .ונטייל במדרחוב היפה של העיר, הגדול והמסגד, נצפה לעבר התאטרון הרומי

  .לטברנה בלקנית טיפוסית( בתשלום)אפשרות לצאת 
  

  )יום בחירה ( ויטושהסופיה ונהר האבן שבהרי : 5יום 
לאחר ארוחת . נוף ואורבניות, המעוניינים יוכלו להצטרף בתשלום ליום של טבע. יום חופשי

נראה את קתדרלת אלכסנדר נבסקי שנבנתה לאות תודה  שם, הבוקר נצא עיר הבירה סופיה
נצפה אל ארמון המלך . התיאטרון נראה את בית הנבחרים ואת. לצאר הרוסי אלכסנדר השני

ומשם  נותיר זמן לשוק הסיני. 'ורג'בו שוכנת כנסיית סנט ג, נעבור במתחם הנשיאות, שעברל
  . נהר האבן–נמשיך להרי ויטושה לראות את תופעת הטבע מרשימה 

  
  )סיור בחירה(יפ 'הרי הרדופי כולל סיור טבע בגמפלי  : 6יום 

לה לכפר הטיפוסי נצא תחי. המעוניינים יוכלו להצטרף בתשלום ליום קסום. יום חופשי
' יגודינה'משם נמשיך למערת במערת , הכפר שירוקה לוקה בו ניתן לראות את חיי

את  שם נראה' וואכה'ולאגם , נמשיך לכפרים טשל ודווין, המפורסמת ביותר בבולגריה
  .יפ'במהלך היום נעלה לסיור חוויתי בג. השכונה הצפה על פני הנהר

  
  ורגס ב– סטרה זגורה –פלובדיב  : 7יום 

דמי הכניסה ייגבו , המעוניינים לבקר במנזר (קובו'לאחר ארוחת הבוקר נסיעה דרך מנזר בוצ
שיזם את ההפגנות , מקום קבורתו של הפטריארך, בבולגריה השני בגודלו וחשיבותו, )במקום

משם המשך לכיוון . השנייה של העם הבולגרי למען הצלת היהודים בזמן מלחמת העולם
  .בתום הביקור נסיעה לכיוון בורגס. בה נערוך סיור קצר, סטרה זגורה

  
   תל אביב-בורגס : 8 וםי

  .העברה אל נמל התעופה וטיסה לתל אביב
  
  
  



  :המחיר כולל
סיורים , העברות לינה בבתי מלון בדרגת תיירות טובה על בסיס ארוחת בוקר טיסת שכר

ל למעט סבלות " שירותים בחותשר לנותני מלווה קבוצה ישראלי ודמי כניסה כמפורט במסלול
   מטעמי בטיחות

  
  :המחיר אינו כולל

  ; ביטוחים
  ; הוצאות אישיות

  ; טיפ למדריך הישראלי
  ; סיורי הבחירה

  ; סבלות
  

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

  
  סיורי בחירה

 .אפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או לחלקםיש ב. מצורף מטה סיורי בחירה לטיול
אנא הקפידו . על ידי מלווה הקבוצה, ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה יעשו בארץ היעד

   .קבלה המעידה על מלא התשלום ששילמת לקבל ממלווה הקבוצה
   .סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות, להזכירכם
- ניתן לבטל סיור בחירה עד ל.  משתתפים30רים מותנה במינימום מחיר הסיו :תחשוב לדע

 שעות לפני מועד 48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו . לטיול  שעות לפני מועד היציאה48
 יורו לכל סיור למעט סיורי 10 הנחה של 12ילד עד גיל   .אינו זכאי להחזר כספי, ל"הסיור הנ

   .הערב
   .בשל שינויים בעלויות מרכיבי הסיור, השתנות מעת לעתעשויות ל, עלויות סיורי הבחירה

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

   בוקרשט
נערוך סיור פנורמי דרך הכיכרות ". פריז של מזרח אירופה"בירת רומניה ו, יום טיול לבוקרשט

פסל המלך קרול , ארמון המלך, כר המהפכהבו נראה את כי, העיר והשדרות הרחבות של
משרדי , ארמון המלך, כיכר אונירי, הישנה נראה את כנסיית החצר, העיר העתיקה, הראשון

י "הפנטגון ושנבנה ע המבנה השני בגודלו בעולם אחרי, "עם"הממשלה כמו גם את ארמון ה
   .סקו'אוצ'הרודן צ

 60€ - המחיר לאדם 
 

   טברנה בלקנית טיפוסית
   30€ - ר לאדם המחי

  
   סופיה ונהר האבן שבהרי ויטושה

שם נראה את , לאחר ארוחת הבוקר נצא עיר הבירה סופיה. נוף ואורבניות, יום של טבע
נראה את בית . שנבנתה לאות תודה לצאר הרוסי אלכסנדר השני קתדרלת אלכסנדר נבסקי
בו שוכנת , הנשיאותנעבור במתחם , לשעבר נצפה אל ארמון המלך. הנבחרים ואת התיאטרון

לראות את תופעת  נותיר זמן לשוק הסיני ומשם נמשיך להרי ויטושה. 'ורג'כנסיית סנט ג
   . נהר האבן–הטבע מרשימה 

   40€ - המחיר לאדם 
  

   יפ'הרי הרדופי כולל סיור טבע בג
, נצא תחילה לכפר הטיפוסי שירוקה לוקה בו ניתן לראות את חיי הכפר. יום קסום לפנינו

נמשיך לכפרים טשל , המפורסמת ביותר בבולגריה' יגודינה' משיך למערת במערתמשם נ
במהלך היום נעלה לסיור . הנהר שם נראה את השכונה הצפה על פני' וואכה'ולאגם , ודווין

   .יפ'חוויתי בג
  45€ –המחיר לאדם 


