
  
 
 

 
 שט פבוד

 
  בודפשט 1יום 

משם  וממנה נערוך תצפית על מראות העיר, הדנובה וגשריה נעלה לגבעת גלרטעם הנחיתה  נצא לסיור הכרות עם העיר.  
  .לבית המלוןנמשיך 

 
  בודפשט 2יום 

 
השואה   לזכר נספי אנדרטת הנעלייםואת  בניין הפרלמנטנראה מבחוץ את  -לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בבודפשט 

ונלמד על חלקה של הונגריה במלחמת העולם השנייה משם במרחק קצר נראה את  האי מרגריט שעל שפת הדנובה
"אנדרטת הנעליים", היא אתר הנצחה לזכרם של יהודי הונגריה, שנרצחו באכזריות על גדות נהר הדנובה בשנים שבין 

שנה לסיום מלחמת העולם  60, במליאת 2005טוג'אי בשנת הונצח על ידי האמן ג'ולה פאואר והבמאי צ'אן  .1944-1945
נמשיך  .השנייה, בצורה של אנדרטה שמשקפת את מראה הנעליים שנותרו מאחור, לאחר מעשה הזוועות שנעשה שם

נסיים בכיכר  .האי הקטן במרכז הדנובה, אליו באים תושבי בודפשט כדי להנעים את זמנם –לביקור באי מרגיט 
שנות ההיסטוריה ההונגרית. נתרשם מהפסלים, ממוזיאון  1000-מ צבים פסלים של אישים חשוביםהגיבורים בה מו

 .האומנות היפה והיכל האומנות 
 

 הרובע היהודי   בית הכנסת  הערבה הבוכייה   3יום 
 
באירופה  זהו בית הכנסת הפעיל הגדול – היהודי  נבקר  בבית הכנסת של העיר ברובע לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור 

 Károlyהרצל בר מצווה.     בית הכנסת הגדול ורחב הידיים שבפינת  –שנה. בבית כנסת זה חגג חוזה המדינה  150כבר 
körút ו-Dohány utcaוהוא עדיין בית הכנסת השני בגודלו בעולם. ב1859-. בית הכנסת הוקם ב ,-Jewish Museum 

, VIIור מרגש של שואת יהודי הונגריה. זהו ממש הקצה של רובע הסמוך יש אוסף של אובייקטים מעולם הדת, ותיא
 כרובע יהודי בתקופה שנאסר על היהודים לגור בתוך חומות העיר. 18-, שנבנה במאה הErzsébetvárosהמוכר גם בשם 

בית הכנסת הגדול, העצום בגודלו, היה סמל לחשיבותם של היהודים בבודפשט. מאחוריו ניצב מקדש הגיבורים הקטן, 
, והוקדש לחיילים היהודים שנפלו במלחמת העולם Ferenc Faragó-ו Lászio Vágóותוכנן על ידי  1931-שנבנה ב

. נראה את אנדרטת הערבה זיאון היהודי המרגשנלמד על הקהילה היהודית הגדולה בבודפשט ונבקר במו הראשונה.
של בודפשט שם נספוג את  נמשיך לשוק המקורה הצבעוניהבוכייה אשר נמצאת בחצר האחורית של בית הכנסת. משם  

 שברחוב ואצי אוצה.האווירה המיוחדת בשוק הומה האדם ובמרכזי הקניות 
 

 ברך הדנובה  4יום 
 

עיירת אמנים קטנה וציורית, השוכנת במרחק של  - בודפשט לעיירת סנטאנדרהמחוץ ל לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול
קילומטרים צפונית לבודפשט. העיירה משמשת בית לדורות רבים של אמנים הונגריים ופופולארית בקרב תיירים  20-כ

על גדתו הדרומית  עיר בצפון הונגריה, השוכנת -בזכות אווירת ימי הביניים האופפת אותה. עוד נבקר בעיירת אסטרגום
-של נהר הדנובה, על גבול בין הונגריה לסלובקיה. עיר הולדתו של המלך אישטבאן הקדוש ומקום הכתרתו. עד המאה ה

שימשה העיר בירת הממלכה. במקום הכנסייה בגדולה במדינה, ממנה נשקף גשר מרייה ולרייה, המחבר בין הונגריה  13
לפני כמה שנים לאחר שעמד בהריסותיו מאז מלחמת העולם השנייה. נערוך לבין סלובקיה השכנה. הגשר נפתח מחדש 

 סיור בעיר ובשעות הערב נשוב חזרה לבודפשט.
 

 תל אביב   בודפשט  5יום 
 

הציוריות וכנסיית  גבעת המצודה ונראה את מצודת הדייגיםאל  יסע נ.-  טנמשיך ונסייר  בבודפשלאחר ארוחת בוקר 
צריחים הגותיים המיוחדים. נמשיך ונטייל ברחובות הציורים של גבעת המצודה לעבר שער בעלת ה –ההכתרה "מטיאש" 

 שנה לשחרור מהכיבוש התורכי.  250לציון  1936וינה אשר נבנה מחדש בשנת 
 לשדה התעופה חזרה לישראל. ניסעבתום הסיור  

 
 

 


