רומניה
יום  :1ת"א – בוקרשט – פרדיאל
נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונצא בטיסה לכיוון רומניה לאחרת הנחיתה ,נצא לדרכנו לכיוון העיירה פרידאל ()PREDEAL
שנמצאת בגובה של כ 1,200-מטר מעל פני הים ,זו העיירה המיושבת הגבוהה ביותר ברומניה .נעלה לתצפית "שלושת הארזים"
שעל שמם קיבלה רומניה את שמה "שוויץ הקטנה" בעיירה נראה את וילת הנופש של השליט הידוע של רומניה – צ'אושסקו.
לעת ערב נגיע למלון לארוחת ערב ולינה.
יום  :2בראן  -רשנוב
לאחר ארוחת הבוקר נצא בדרכנו אל הכפר בראן בו מצויה "טירת בראן" המוכרת יותר כ"טירת דרקולה" האגדי .נצפה על הטירה
ונבקר בשוק הכפריים של המקום .נמשיך בדרכנו אל מעבר ההרים "דמבוביצ'וארה" בו הטבע יתגלה בפנינו במלוא עוצמתו.
נמשיך וניסע לעיירה רשנוב בה נצפה על "מבצר רשנוב" וניראה את בתי הצוענים .לאחר הביקור נחזור למלוננו ללינה וארוחת
ערב.
יום  :3פרדיאל – סינאיה
לאחר ארוחת הבוקר נצא אל העיירה סינאיה או בשמה השני "פנינת הקרפטים" שהייתה עיר הקיץ הרשמית של מלכי רומניה בעבר,
שם נבקר ב"ארמון פלאש " הידוע כאחד הארמונות היפים באירופה בזכות גילופי העץ המצויים בו והאדריכלות המרשימה ואוסף
האומנות העצום של מלכי רומניה .בתום הביקור בארמון יינתן זמן חופשי במרכז העיירה ,עיירת סקי יוקרתית ונעימה.
נמשיך למלון לארוחת ערב ולינה.
יום  :4בראשוב
לאחר ארוחת הבוק ר נצא לכיוון העיר ברשוב ,נבקר בגן ע"ש יצחק רבין בעיר ,נמשיך לעיר העתיקה ,נראה את הכנסייה השחורה
שנשרפה לפני מאות שנים במסגרת מלחמות הדת (היום שופצה וכבר לא כל כך שחורה) ונמשיך לביקור בבית הכנסת בן היותר
מ 100 -שנה.
בתום הביקור יינתן זמן חופשי במדרחוב של בראשוב .בערב חזרה למלון ללינה וארוחת ערב.
יום  :5סיגישוארה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון העיר סיגישוארה ,העיר העתיקה שלה נבנתה בימי הביניים והשתמרה היטב ,הוכרה ב־ 1999על ידי
אונסק"ו כאתר מורשת עולמית.
נראה את ביתו של אביו של "דרקולה" ואת מגדל השעון המפורסם שבעיר שנבנה במאה ה 16-לספירה .עם סיום הביקור בעיר
נשוב חזרה למלון ללינה וארוחת ערב.
יום  :6בוקרשט -טרמה ספא
לאחר ארוחת הבוקר נפרד לשלום מהרי הקרפטים וניסע לבירת רומניה – בוקרשט ,הידועה גם בשם "פריס הקטנה" .נבקר באתר
"טרמה בוקרשט"  -אתר מרחצאות מודרני בו נשהה כ 3 -שעות (יש להביא מגבות ליום זה) .לאחר הביקור באתר ,נכנס לבוקרשט
דרך שער הניצחון ,ניראה את בית העיתונות ,האקדמיה הצבאית ,כיכר ההפיכה ועוד .לעת ערב ,נגיע למלון ונצא לסיור התמצאות
במרכז העיר.
יום ראשון  :7בוקרשט – ת"א
לאחר ארוחת הבוקר נצא להמשך ס יור בעיר בוקרשט .נראה את בית הפרלמנט "ארמון העם" ,הבניין השני הגדול ביותר בעולם
(אחרי הפנטגון בארה"ב) הממוקם במרכז העיר ,נמשיך לפארק קרול ובית הכנסת של העיר בוקרשט .רגע לפני הנסיעה לשדה
התעופה ,נעצור במרכז קניות מודרני בעיר להשלמת קניות אחרונות לפני החזרה לארץ.

