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

 רומניה
 
 

 ויאנה ברשובפ -בושטיין -SLANICמכרות  -עמק פרחובה -בוקרשט -: ת"א1יום 
עם ההגעה לבוקרשט בטיסת בוקר מוקדמת נשים פעמינו למכרה המלח הידוע סלאניק הממוקם בעמק 
הפרחובה היפהפה והמרהיב. רכבים מיוחדים יורידו אותנו לעומק המכרה שם נטייל בתוך אולמות המלח 

נעבור בנופי ובדרכנו אל פויאנה ברשוב . נמשיך ם ונהנה מעבודות האומנות במלח המעטרות אותוהמרשימי
ההר המתנשא לגובה  - נחלוף ליד הכרימאן ו נראה את עיירות הנופש הידועות ביותר ברומניה .רכס הבוצ'ג

רה בושטאן ונפנה . נחלוף בעייI -מ' ועליו מתנוסס הצלב לזכר הנופלים בקרבות מלחמת העולם ה 2291של 
שוב לארוחת ערב אנה בראאל דרך נופית "הפלג הקר" העוברת במעבה היער שתביאנו עד למלון בפוי

 ולהתארגנות ללילה הראשון. 
 

 עיר הולדתו של דרקולה -: סיגישוארה2יום 
 י אונסקו כאתר לשימור. בנויה בתוך מצודה סקסונית שהוכרזה ע"הצבעונית היום נצא לטיול בעיר מופלאה ו

 חומות עתיקות, בתים בכל צבעי הקשת, מבני שלטון מרשימים, כנסיות יפות בין סמטאות ציוריותנטייל ב
 נשוב למלון ללינה וארוחת ערב.בתום הביקור, . שמירה של הגילדות המגדלי ו

 
 פרז'מור -: ברשוב3יום 

אחת הערים  -ייר בעיר בעלת אופי וסגנון גרמני את היום נקדיש לעיר ברשוב המכונה "כתר הקרפטים". נס
השחורה הבנויה בסגנון גותי.  הכנסייהואת  1901-העתיקות בטרנסילבניה. נראה את בית הכנסת שנבנה ב

חוויה  -נצעד במדרחוב הציורי ולא נוותר על קניות. נצא לבקר בפרז'מר, כפר סקסוני בו הזמן עצר מלכת 
העתיקה אליה נהגו תושבי המקום להימלט בעת מצור. נשוב למלון ללינה  מיוחדת! נבקר במצודת הכנסייה

 וארוחת ערב.
 

 : סיביו 4יום 
כבירת  2007עיר הסקסונית שעברה מתיחת פנים, לבשה הוד והדר והוכרזה בשנת הבוקר נצא ליום סיור ב
נראה כות וירידים. כמעט מידי שבת תערועיר  של ככרות יפהפיות בהן נערכות  זוהי התרבות של אירופה. 

. קפההחנויות ובתי בין ה שוקק חייםהמדרחוב נסייר בעשירות בחפצי אומנות ובציורים, הקתדרלות ה את
חומות ונתרשם מהקארה, -הניבטות מכל גג ומזכירות את ספרי הריגול של ג'ון לה "יםיעיננגלה את ה"

 נשוב למלון ללינה וארוחת ערב. שמירה של הגילדות.המרשימות ומגדלי ה
 

 ארמון פלש – : סינאיה5יום 
יה ונסייר בעיר הקיט של בית המלוכה הרומני. נבקר בארמון פלש, אחד הארמונות היפים אהבוקר ניסע לסינ

 -ידי המלך הראשון של רומניה -באירופה. ארמון זה נבנה בסגנון אדריכלות גרמנית בארוק ורנסנס על
 ום הסיור בארמון יינתן זמן חופשי בעיר. בתום ביקורנו נשוב למלון ללינה וארוחת ערב.קארול הראשון. בת

 
 פארק דומבוביצ'וארה -: מצודת בראן6יום 

נגיע ונבקר  .אל אחת מדרכי הנוף הציוריות ביותר ברומניה  המחבר אותנונסיעה ביער בנתחיל את הבוקר 
דרים והמעברים במצודה ונתרשם מהאוירה. משם במצודת בראן, היא מצודת דרקולה. נסתובב בין הח

זהו מקורו של הנהר השוצץ המסתיים בבוקרשט. נהלך לאורכו  -נמשיך אל שמורת הטבע של דמבוביצ'וארה
בצל מצוקים נישאים וצמחייה  ירוקה ואם מזג האוויר יאפשר אף נטבול רגלינו במים הקרירים. נשוב בדרך 

ארוחה נאכל לנסיעה חווייתית בעגלות רתומות לסוסים ו שם נצא'ו, היפה וניכנס אל הכפר הציורי מואצ
 טיפוסית על טהרת המטבח הרומני. נשוב למלון ללינה וארוחת ערב. 

 
 בוקרשט -: "פריס הקטנה של המזרח"7יום 

שוב לעבר בוקרשט.  עם ההגעה לעיר נצא אנה בראהיום אנו נפרדים מרומניה. בשעות הבוקר נעזוב את פוי
צחון, ארמון המלך, ככר המהפכה, התיאטרון הלאומי, בנין הפילהרמונית, יהנראה את שער וב ונחרלסיור 

סקו. בשעות שאו'"ארמון העם" המגלומני של צנסיים בתצפית על ו .האקדמיה הצבאית ובית הכנסת הגדול
 רצה.אנצא לנמל התעופה לטיסה חזרה  . בסיום הקניותאחה"צ נכנס לאחד הקניונים להשלמת קניות


