
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *

 

 רומניה למשפחות

 

 פויאנה בראשוב -מכרות המלח  -בוקרשט  -אביב -:  תל1יום 

 200ההגעה נצא לסלניק פרחובה, שם נבקר במכרות המלח. נרד לעומק של ג ונטוס לבוקרשט. עם ”ניפגש בנתב

דרך  -באירופה. נמשיך וניסע לאורך עמק הפרחובה  מתחת לפני הקרקע ונבקר באחד ממכרות המלח הגדולים’ מ

נראה את פסגת ההר שעליו ניצב הצלב הגדול לזכר חללי מלחמת ’. ג’העיירה בושטני, השוכנת למרגלות הרי בוצ

העיר הגבוהה ביותר ברומניה, עד שנגיע למלוננו שאזור הקרפטים  -עולם הראשונה. משם נמשיך דרך פרדיאל ה

 לארוחת ערב וללינה. -

 

  פויאנה ברשוב  :2יום 

את היום כולו נקדיש לפעילויות מהנות בפויאנה ברשוב. נתחיל את היום המופלא בעלייה ברכבל לתצפית 

. רומו של ההר הגבוה. בשובנו חזרה ברכבל ניסע למקום קסום, בו נרכב על סוסיםמ -מדהימה על פויאנה ברשוב 

רכובים על אופניים, לסיור מודרך ביערות פויאנה. עם ערב נשוב  נצא, לאחר הפסקת הצהריים ומנוחה קלה

 לארוחת ערב וללינה. -למלון 

 

 שמורת הדובים ופארק המים -יפים ’טיול ג  : 3יום 

 Z˘arnestiשעות. בתום מסלול הנסיעה המהנה נגיע לשמורת הדובים  4 -יפים שיימשך כ’ם בטיול גנפתח את היו

שם נוכל להתרשם מהטיפול בדובים ומאורח חייהם. לאחר הפסקת צהריים ניסע לבלות בפארק המים הגדול  -

נה, מגלשות מים חיצוניות, כולל סאו 2 -בריכות מקורות ומ -6"גן עדן על המים", שם נהנה מ  –בברשוב 

 לארוחת ערב וללינה. -ואטרקציות נוספות. נשוב למלון בפויאנה 

 

 "AVENTURA"פארק  -:   ברשוב 4יום 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיר ברשוב, המכונה "כתר הקרפטים". נסייר באחת הערים העתיקות בטרנסילבניה, 

ונראה את הכנסייה השחורה, הבנויה בסגנון  -1901 -בעלת אופי וסגנון גרמניים. נכנס לבית הכנסת שנבנה ב

גותי. נשוטט במדרחוב הציורי היפה ונעבור ברחוב הצר ביותר ברומניה. לאחר הפסקת צהריים קלה ניסע לבלות 

שם נצא למסע הרפתקאות על חבלים וטיפוס בין צמרות העצים ומעליהם... יום  -" AVENTURAבפארק "

 לארוחת ערב וללינה. -שכולו חוויה והרפתקאות. עם ערב נשוב למלון בפויאנה 

 

 הערפד הרומני המפורסם –” דרקולה“:  יומו של 5יום 

עם מצודתו של הרוזן דרקולה  המזוהה –היום נצא לבראן, הנמצאת בקרפטים הדרומיים. נבקר בטירת בראן 

ו, ’מואצ -מקום בו ההיסטוריה והמסתורין חוברים זו לזו. נמשיך לארוחת צהריים בכפר רומני טיפוסי  -האגדי 

ארוחה ייחודית נצא לסיור טבע בשמורת דומביצ'וארה.  בתום שם ייקחו אותנו האיכרים בעגלותיהם למסעדה. 

 לארוחת ערב וללינה. -ק יצחק רבין. עם ערב נשוב למלון לביקור בפאר -נשוב למלון דרך ברשוב 

 

 בוקרשט - יום בילוי בפארק מיים טרמאליים : 6יום 

נו לעיר הבירה נעצור לבילוי בטרמה פארק, פארק המים והספא הגדול ביותר כבדרהבוקר נצא לכיוון בוקרשט. 

 נערוך לות לילדים.  בתום הבילוי המהנה, באירופה אשר כולל בריכות טרמליות, בריכות גלים, מגלשות מים והפע

  . לעת ערב נגיע למלוננו שבבוקרשט.)סיור פנורמי( אתריה המרכזיים של העירהכרות ראשונית  עם 

 

 תל אביב -בוקרשט  : 7יום 

בירת רומניה, המכּונה "פריז של  -לאחר התארגנות וארוחת בוקר נצא לסיור מקיף באתריה השונים של בוקרשט 

. נראה את האתרים הבאים: שער הניצחון, ארמון המלך, משרדי הממשלה, כיכר המהפכה, התיאטרון המזרח"

הלאומי, בניין התזמורת הפילהרמונית, האקדמיה הצבאית ובית הכנסת הגדול. בסיום הסיור יינתן זמן חופשי 

 נמשיך לעבר נמל התעופה בבוקרשט לטיסה חזרה ארצה. -במרכז קניות. לאחר מכן 

 

 


