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   בעל מוסךבעל מוסךבעל מוסך
 

השתלמות בפקולטה להנדסת רכב מטרת הנסיעה . ימים 6לילות  5, בחג שבועות מתארגנת נסיעה לרומניה
 .ובשילוב עם טיול מאורגן למשתלמים ובנות זוגם

 

   תוכנית הטיולתוכנית הטיולתוכנית הטיול

 .1יום 

צא צפונה לכיוון הרי ט בירת רומניה נשלאחר הנחיתה בבוקר
ונמשיך " פלוישט"בדרך נחלוף על פני עיר הנפט , הקרפטים

, פרדיאל, בושטני, כמו סיניה, דרך עיירות הקרפטים  הציוריות
כאן נתחיל את ביקורנו  .עד לעיר הגדולה והחשובה ברשוב

נמשיך לעיר העתיקה  ומשם, ש יצחק רבין"בפארק ע
, בבית הכנסת המשופץ ניכנס לביקור, והמיוחדת של ברשוב 

ונטייל חופשיים , השחורה המפורסמת ההכנסיינראה את 
פוינה "מכאן נמשיך לעיירה  .במדרחוב במפורסם של העיר

סמת ביותר ברומניה ניסה למלוננו רעיירת הקיט המפו" ברשוב
נצא לטיול רגלי  לאחר הארוחה .חלוקת חדרים וארוחת ערבל

 .בפוינה ברשוב

 .2יום 

הבוקר נצא בנסיעה מערבה לכיוון מעבר ההרים  לאחר ארוחת
 ,יאפשר רהאוויבמידה ומזג " )טרנס פגראשן"  באירופה  היפה

נגיע בנסיעה עם ( במידה ולא  ישנה תוכנית אלטרנטיבית
שם נעלה , מטר בתוך נוף בראשית 0011  האוטובוס לגובה

, קילומטר אורך הכבל 5.5  לרכבל הארוך ביותר ברומניה
רכנו דב מטר 1161דקות נגיע לפסגה בגובה  01ל ובנסיעה ש

וכן את , ברכבל נוכל לראות את מפלי המים היורדים מההר
בפסגה נפגוש  .וכמובן נוף עוצר נשימה, כביש  הנחש היורד

נוכל לטייל מסביב וכן , את אגם פגרש הנובע מעומק ההר
בחזרה  .להתענג ממאכלי המסעדה היושבת ממש על המים

מהיפים והעשירים " סמבטה"  כנס לביקור למנזרבליה נימאגם 
  ארוחת ערבלבשעות הערב המאוחרות נגיע למלוננו  .ברומניה

 .בספא של המלון ובילוי הלילה 

 

 

 



   

 

 

 

 .3יום 

נרד מפויאנה ברשוב לאזור כפר בראן   לאחר ארוחת הבוקר
למעבר ההרים , ש"ונמשיך לתוך שרשרת הרי הארג המפורסם

קילומטר אשר  5נפגוש קניון הרים מיוחד באורך  כאן" דמבוביצוארה"
ונחל , מטר בכל צד 011הקירות משני צדדיו מתרוממים לגובה של מעל 

יוכלו  םהמעונייני)נעשה הליכה לאורך הקניון  .שוצף זורם לאורכו
מדמבוביצוארה נמשיך לכפר  (במי הנחל והשתכשךרגליהם  לטבול

רית ונפגוש את מטעמי המטבח כאן נגיע למסעדה כפ" מואצו "התיירותי 
מכאן נמשיך לטירת בראן טירתו של דראקולה המפורסם נבקר  .הרומני

חזרה למלון והכנות  .בשוק המזכרות הגדול במקום בטירה ונערוך קניות
 .בברשוב ליציאה לערב אופרטות במצודה

 

 

 

 .4יום 

ונעשה דרכנו דרומה דרך , לאחר הארוחה נעמיס את הכבודה
נעלה , סמות של עמק הפרחובה ונגיע לסיניהרוהעירות המפ

מהיפים באירופה נערוך בו ביקור מודרך " פלש"לארמון 
 .במרכז העירה סיניה בעברית נטייל בגן הפסלים שלו ונסתובב

רה סלניק ובה נגיע למכרות המלח ילעי, מכאן נמשיך דרומה
נרד במעליות של כורים , באירופה המפורסמים והמיוחדים

  של המקום  נסתובב באולמות הענקיים, מטר 112לעומק 
עם .טשנשמע את קורות המכרה לדורותיו ונמשיך לבוקר

חלוקת חדרים והתארגנות ליציאה לערב  ,ההגעה למלון
הפולקלור היושבים על באחד ממועדוני  פולקלור וארוחת ערב

 (.הרסטראו)גדות אגם 

 

 .0יום 

על הבוקר ניסע לטכניון של רומניה ליום לימודים וקבלת 
יוכלו לנסוע לשוק הסיני הענק במערב  "עצלנים"ה ,הדיפלומה

לאחר ההשתלמות ניכנס לביקור מודרך לארמון  .העיר
חזרה למלון  .בעולם אושסקו המבנה השני בגודלו"צ

לאחר , יציאה לארוחת ערב במסעדה איטלקיתוהתארגנות ל
כאן נוכל , נצא לטיול לעיר העתיקה והמשוחזרת הארוחה

מרכז חיי הלילה של הבירה ב להיכנס חופשיים לברים ולפאבים
המעוניינים יוכלו לחזור למלון ולבקר בקזינו הישראלי , הרומנית

 .הממוקם בקומת הקרקע במלון

 

 



   

 

 

 

 .6יום 

איסוף הכבודה לאוטובוס נערוך סיור לאחר ארוחת הבוקר ו
הפרלמנט , נראה את בית הצבא, ממצה של הבירה הרומנית

וכן נסתובב רגלי בין , השדרות המיוחדות, צחוןישער הנ, הישן
, הכנסת הגדול וכמובן נבקר בבית.האתרים של כיכר המהפכה

את השעות ( המוזיאולאום של רומניה)וכן בפארק קארול 
סה נבלה באחד ממרכזי הקניות הגדולים האחרונות לפני הטי

 .העברה לשדה התעופה .מול בניאסה, באירופה

 
 

   שעות טיסהשעות טיסהשעות טיסה

   

 .01:01 בצהרייםומגיעים  10:15בשעה  מאיל 00 שניטיסה  ביום 
 .טיסה סדירה של חברת טארום - 10:01ומגיעים בשעה  11:55בשעה  מאיל 02 -טיסה חזרה ב

   

   מחיריםמחיריםמחירים

   

 $   1505 :אדם בחדר זוגי
 $   100 : תוספת יחיד

 

   : : : המחיר כוללהמחיר כוללהמחיר כולל

   

 . טיסה סדירה –א "ת –בוקרשט  –א "טיסה ת 

 .היטל ביטחון ודלק, מיסי נמל 

 .בהרי הקרפטים על בסיס חצי פנסיון* 0לילות במלון  0 
 .   B/Bבבוקרשט על בסיס  J.W.MARRIOT  *5לילות נוספים במלון  1 

ארוחת ערב בבוקרשט וארוחת ערב בבוקרשט , בברשוב ערב אופרטות, ו'ארוחת צהריים במואצ: ארוחות 
 .עם תוכנית פולקלור

 .אוטובוס תיירים ממוזג 

 (.כולל ביקור בארמון הפרלמנט) סיורים וכניסות לאתרים לפי התוכנית 

 מדריך מקצועי ישראלי 

 .שאינם ניתנים להחזר במקרה של ביטול, דמי רישום שכל נוסע חייב לשלם בזמן ההרשמה 
 .ל"י השירותים בחותשר לנותנ 

 .תשלום עבור ההשתלמות באוניברסיטה בבוקרשט 

 
   המחיר אינו כוללהמחיר אינו כוללהמחיר אינו כולל

   

 .מטען+ ביטוח רפואי  

 .הוצאות אישיות 

 .טיפ למדריך הישראלי 

 אפשרות לתשלומים 

 .חשבונית מס מוכרת עבור סיור מקצועי לכל נוסע 

 .איש משלמים 30המחיר נכון למינימום  

 505 – 8885005,  53 – 0403255גוד מזכירות האי –רונית . 1 להרשמהלהרשמהלהרשמה
 54-6661608:  מירי – אורטלחברת .  2


