
 יגאל רוזנטל

 פתרונות לאנשים עם מוגבלות

 הקרפטים ובוקרשט עם  רומניה 

YR גליקסמן  וחיים מוגבלויותטיולי חו"ל לאנשים עם – יגאל רוזנטל–

  לארח אתכם בטיול זה. רומניה שמחים

מקסימום ב והשותפות שלכם חוויה  לאפשר לכם א ימטרת הטיול ה

 . הנאה

 מידע כללי
 

במזרח  רפובליקה היא: Romania   רומניה

חבל  מזרח-אירופה עם חלק קטן בצפון

המדינה גובלת  .אירופה מזרח-שבדרום הבלקן

בצפון וגם בדלתת הדנובה  אוקראינה עם

רפובליקת  האוקראינית בדרום; עם

במערב,  הונגריה במזרח, עם מולדובה

בדרום לאורך  בולגריהו סרביה ועם

הים  כמו כן, בדרום מזרח הארץ יש לרומניה רצועת חוף לאורך .הדנובה נהר

מפגש  נופים, לצד יחובבלהרי הקרפטים ברומניה הוא יעד אידיאלי  .השחור

מרתק עם תרבות שכמעט עברה מן העולם ותושבים לבביים ומכניסי אורחים. 

בטיול כזה כל אחד ימצא את מבוקשו, בין אם מדובר בסיור בערים עתיקות 

וציוריות עם מבצרים אימתניים, ביקור בכפרים מסורתיים או ארוחה משובחת 

  יפהפה.לשפת אגם 

 

 הערות:

  בתחילת כל יום  מופיעים האותיות שמציינות  את סוג הארוחה

 -Dצהרים, ארוחת  -Lבוקר, ארוחת  -B . מהמחירשהיא חלק 

 ארוחת ערב 

  בכוונתנו לממש את כל הכתוב בתוכנית .אם כל זאת עשויים

 . ולמקום  במידת הצורךלהיות שינויים  שיותאמו לתנאים 

  או לחלופין  משתתפים 5הטיול ייצא לדרך אם יהיו לפחות

  .יחולק בהתאם לכמות המשתתפיםמשתתפים  5של התשלום 
 ם לאנשים עם מוגבלות, למרות שרומניה לא מותאשהכנו  מסלולה

 מוגדרת כמדינה נגישה 
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  מסלול הטיול 
 

 פטיםבוקרשט עם הקר
  

 1ום י
 

2021 (D): בראשוב –בוקרשט -תל אביב 
 

טיסה קצרה וישירה לרומניה לשדה התעופה 

עם גמר הפעילות בשדה אוטופן בבוקרשט. 

הנהג )שימתין לנו בשדה ( יסיע אותנו , התעופה 

ברכב ממוזג לעבר העיר בראשוב . הדרך  תעבור 

בפלויישט , היא אזור הנפט החשוב ביותר של 

כן בצידי הדרך נבחין במשאבות של לאירופה, 

)תלוי בשעת ההגעה ( נשים פעמינו קידוחי נפט. 

פנורמי בעיר )כולל  להתארגנות במלון . נצא לסיור

 ההכנסיינשים פעמינו לביקור  בבית הכנסת ) במידה ופתוח ( נראה את  זמן לצהרים ( ,

נסיים , נטייל במדרחוב היפה   הוכיכרותיהשחורה נסייר בעיר העתיקה על סמטאותיה 

תלוי בשעת ,)ייתכנו שינויים בסדר היום .לינה ל ונשים פעמינו למלון בארוחת ערב 

 וקרשט ( .הנחיתה בב

 2יום 

 
2021 (B,D):  מורש-טרגו-סיגישוארה -בראשוב 

 
לאחר ארוחת  הבוקר נצא בדרכנו אל העיר 

סיגישוארה . העיר מוכרת כמקום הולדתו של הנסיך 
. ולאד דרקול שדמותו שימשה השראה לדרקולה

נסייר  בעיר ,בתים מרשימים, רחובות צרים עם 
כנסיות ומגדלי ביצורים בכל פינה. במרכז העיר 

ונשתמר  19-מתנשא מבצר שנבנה בתחילת המאה ה

טוב יותר מכל שאר הטירות הנמצאות בטרנסילבניה. 
לאחר ארוחת הצהרים נצפין לעיר היפה טרגו מורש, 

וד את ארמון התרבות  ,בעל המראות הרומנית. נפק הטרנסילבנימעוז הונגרי בלב 

, נבקר באנדרטת השואה והחלונות המצוירים .) בהנחה שהארמון פתוח למבקרים (
ובבית הכנסת המפואר )במידה ופתוח ( ונצא בנסיעה חזרה לבראשוב  לארוחת ערב   

 ולינה  
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 פתרונות לאנשים עם מוגבלות

 
 

 

 
 3יום 

 
2021 (B,D):  סיניה  -בראשוב 

 
ה ,   נבקר יסיני לאחר  ארוחת הבוקר  נצא  לעיירה 

בטירת פלש )אם יתאפשר(  ארמון הקיץ המפואר של 

מלכי רומניה ובהמשך  דרך נוף יפה נגיע  לטירת בראן , 

מקום משכנו של הנסיך צפש )דרקולה (. משם  ניסע 

לאורך הנהר פאחובה  להר קרימן  )ההר השני בגובהו 

בקרפטים ( ונמשיך  לעיירה פואינה בראשוב  הנמצאת 

יער  ומשם  ניסע חזרה לעיר  בראשוב  לארוחת בתוך 

 ,לינה בראשוב.ערב 

 4יום 

 

2021 (B,D):  ביקאז -בראשוב 
 

, נסייר  19-נשים פעמינו אל האגם האדום  שנוצר כתוצאה של רעידת אדמה  במאה ה

לאורך הנהר ונצפה מעל הסכר הביקז אל אגם ההרים המלכותי  שיצר צאוצסקו  
  נגיע למלון בביקז  לצורך הפקת חשמל. 

 

 5יום 

 
2021 (B,D):  סיביו-אלבה יוליה-מכרה המלח בטורדה -ביקאז 

 
לאחר ארוחת הבוקר  נמשיך לעיר אלבה יוליה. נצפה על 

נסייר  בעיר  .מצודה וכנסית ההכתרה , נמשיך לסיביו  

כרות ונחצה את גשר י,  נבקר בכ של סיביו  העתיקה 

 . נלון במלון  בסיביו ,השקרנים 

 6יום 

 
2021 (B,D):  בוקרשט -אלבה יוליה-סיביו   

בדרך ניסע לאחר ארוחת הבוקר  

  )Sibiu ,(מסיביו)Transfăgărăşanu(  טרנספגרשאנו נוף

האגם  ליד טיילנ )Bâlea ,( באזור מפל בלה עצורנ

עם הסכר  )Vidraru(עצור באגם וידרארו נו )Bâlea( בלה

  נשים את פעמינו לבוקרשט  ללינה .בהמשך  ותחנת הכח.

 7יום 

 
2021 (B,D):  תל אביב –בוקרשט  . 

 סיור פנורמי שיכלול : 
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 מרכז הירידים )מבנה עגול( •

בפריז, לזכר החיילים שנהרגו  ןהניצחושנבנה לפי הדגם של שער  ןהניצחושער  •

 סמלי המחוזות הרומנים.  מצויריםבמלחמת העולם הראשונה. על קשתו 

 כיכר ויקטוריה דרך רחוב ויקטוריה, הרחוב הארוך ביותר בבוקרשט.  •

 .מוזיאון המוסיקה )מבנה עגול( •

 .היקזינו ויקטוריה, כאן היה בנין הגסטפו במלחמת העולם השני •

 .כיכר המהפכה. בכיכר נמצא בית הסקוריטטה, ארמון המלך ועוד משרדי ממשלה •

 חנויות ובתי קפה. שדרה רחבה עם הרבה  -שדרת מגרו  •

עבור הממשלה  וצ'או שסקהמבנה הגרנדיוזי שבנה  -ארמון העם וארמון הפרלמנט •

 הקומוניסטית הוא השני בגודלו בעולם אחרי הפנטגון. 

 .ידי יהודים ספרדים-בית הכנסת "קוראל" הגדול והחשוב בבוקרשט. נבנה על •

 .במרכז אנדרטה גדולה ומרשימה -כיכר הטייסים •

 בנין הטלוויזיה.  •

 8יום 

 
2021 (B,L):  תל אביב -בוקרשט  

ומוזיאון לישראל נסייר בפרברי בוקרשט  ולאחר ארוחת הבוקר  והתארגנות לחזרתנ

 ., נשלים קניות אחרונות וניסע לשדה התעופה  הבתים הכפריים

 המלצה : -ולבסוף 

כדי להכיל בתוכו את כל "הדאגות והצרות  ריק נוסף כל  אחד ייקח אתו  תיק 

 היום יומיות " ולוותר על צק אין של תיק זה . 

  בברכת טיול חוויתי 

 

 


