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משתפים פעולה בטיול זה ושמחים לארח  הונגריה--איסתור

 אתכם. 

 ואתם משתתפיםחוויה  לאפשר לכם א ימטרת הטיול ה

 . מקסימום הנאהב

 מידע כללי
 

מדינה הנמצאת ,(Magyarországהּונְגְַריָה )בהונגרית: 

 .במרכז אירופה שכל גבולותיה יבשתיים

הביקור בהונגריה מתחיל בבודפשט אבל לא חייב 

את הונגריה היפהפייה:  נגלהלהסתיים בה. מחוץ לעיר 

שמורות טבע ירוקות, אגמים תכולים, ערים רומנטיות, 

כפרים ציוריים ולקינוח פינוק באחת מאתרי המרחצאות 

 .הרבים

 

 מרותליות, מוגבלול מותאם ומונגש לאנשים עם טיולשהכנו  מסלול ה

 נגריה לא מוגדרת כמדינה נגישה .ושה

 הערות הבהרה:

 . ) הטיול הוא על בסיס חצי פנסיון . )ארוחות בוקר וערב 

  כל זאת עשויים  םא ,בתוכניתבכוונתנו לממש את כל הכתוב

 להיות שינויים  שיותאמו לתנאים ולמקום  במידת הצורך .  

  או לחלופין  משתתפים  8הטיול ייצא לדרך אם יהיו לפחות

 מינימום עלות של ).התשלום יחולק  בהתאם לכמות המשתתפים  

 משתתפים (. 8

 : המחיר כולל 

 וחזרה ,מיסי נמל בטחון . בודפשטעל ל-טיסת אל 

 צמוד , , מותאם לכיסאות גלגליםונוח ממוזג  רכב

 . למסלול הטיול 

  לאנשים עם מוגבלויות נגישים  * , 3בדרגת  בתי מלון  

 וערב. על בסיס ארוחת בוקר 

  ישראלי  מנוסה  מדריך 

  מדריכים מקומיים על פי הנדרש 

  בקבוק לאדם ביום 1-מים באוטובוס  

 מחיר לא כולל ה

 דלק   ותהתייקרוי 

  "כל מה שאינו תחת הסעיף "המחיר כולל 

   מכל סוג שהואתשר . 
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 :  מחיר הטיול

 . יימסר במעמד הרישום 

   רישום

או ב -יש להעביר במייל וולחתום . המצורף  את טופס הרישום  למלאש י

WHATSAPP  . העתק חתום 

   מהמחיר . 10% דרכון ומקדמה של צילום 

מומלץ לעשות ביטוח נסיעות עם תשלום המקדמה ולהעביר העתק ואו 

 .מספר פוליסה 

לטוס עימו והשימוש דורש לכל ציוד חשמלי  שהלקוח מבקש  -ציוד לנכה

. )חברת התעופה  חייבת היש להציג אישור הטסה לבטריי -בטרייה 

 לאשר הטסה של הציוד וזה תנאי הכרחי (. 

משקל ומידות חיצוניות  -סוג נדרש להעביר את פרטי כיסא הגלגלים,

  כדי לקבל אישור כרטוס . ,)גובה, רוחב ועומק (
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 המסלול המוצע
 

  והונגריה היפיפיה בודפשט  -הונגריה
  

 1ום י

 

 סיור פנורמי  בודפשט - בודפשט–ת"א  :(D) 2021מאי 
 
. לאחר הנחיתה ניסע בודפשט – הונגריהנמריא משדה התעופה בן גוריון לבירת  

יציאה לסיור פנורמי  מנוחה קצרה ,התארגנות וללימים (  4)נתארח בבודפשט  למלון 

 )תלוי בשעת ההגעה (..המזרחשל העיר  בודפשט שנחשבת לפריז של 

   .לארוחת ערבמשם הישר 

 

 

 2יום 

 

 ביקור בבודה  :(B,D) 2021מאי 
 

 בודפשט היא העיר השישית בגודלה באיחוד האירופי.

 . ואבודהבודה, פשט  -מאיחוד שלוש ערים  1873המודרנית נוצרה בשנת העיר בודפשט 

תשע גבעות, מהן שתי  ובהההררית מצויה בגדה המערבית של נהר הדנובה,  בודה

וגבעת  גבעת הטירהגבעות עיקריות, שעליהן מונומנטים היסטוריים ותרבותיים, 

  גלרט.

אחד מסמליה ואתר מורשת  ,האזור הגבוה, העתיק, של העיר הוא גבעת הטירה 

לאורך ההיסטוריה עמדה אסטרטגית, הייתה הבסיס שימשה עולמית. הגבעה 

 .מבצרהקים במקום בלה הרביעי, מלך הונגריה את  .למתיישבים המדיארים הראשונים

 .שמתייאכנסיית ואת  באסטיון הדייגים, את ארמון המלוכהאת נמצא גבעה ב

, המוקפת גבעת הטירהב. המשתרעת ממולמראש הגבעה נשקף נופה של פשט,  

רובע המכיל רחובות קטנים ומפותלים המשמרים אופי ימי ביניימי ובהם נמצא בחומה, 

 פסלים וצלבים לאות הודיה על הנצלות העיר ממגפות במהלך ההיסטוריה. 

אחר הצהרים זמן למנוחה או  סיבוב רגלי ברחובות פשט )קפה ,עוגה ואו פלצינטה )מי 

 ,בערב  הפלגה על הדנובה .נסיים את היום בארוחת ערב במלון . שירצה (
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 3יום 

 
 בפשט ביקור  :(B,D) 2021מאי 

 
 בגדתו המזרחית. נמצאת המישורית  פשט

-הבנויה בסגנון נאו -היא קתדרלה קתולית - בזיליקת אישטוון הקדושבבפשט נבקר 

זהו המבנה הגדול ביותר בהונגריה ובמרכזו  כיום,בניין הפרלמנט ההונגרי ,קלאסי

כתוצאה מעושרו הרב של הבניין ומעבודות היד הרבות  .מטר 96גותית בגובה -אוכיפה נ

 ושחזור. התחזוקבתוכו, הבניין כמעט תמיד נמצא בעבודות 

 2.5ה מרכזית באורך של שדר-שדרת אנדראשנמשיך ל

השדרה קילומטרים הממוקמת ברובע השישי של בודפשט. 

הנמצאת במרכז ) כיכר אליזבתמקשרת את "ארז'בט טר" )

מייצגת מגוון  השדרה  , לכיכר הגיבוריםפשט הוותיקה, 

וכוללת אתרים  19-סגנונות אדריכליים אירופיים של המאה ה

בניין האופרה ההונגרית , מוזיאון הדואר כמו  : םמענייני

 .והאגםפארק העיר , כיכר הגיבורים ואנדרטת המילניום,

 
 

 4יום 

 

 בפשט )המשך(ביקור  :(B,D) 2021מאי 
 

 בית הכנסת הגדול של בודפשטב לאחר ארוחת הבוקר נבקר

בית כנסת זה, השייך לזרם הנאולוגי, התאפיין בעיקר בשאיפה להשתלבות וטמיעה 

שנה,  150-מיטבית בחברה ההונגרית הכללית, פעיל למעלה מ

 בו טקס הבר מצווה של תיאודור הרצל. םהתקיי

מוזיאון כיום בית הכנסת מהווה חלק מקומפלקס שבו גם 

 לתולדות יהודי העיר, בית קברות יהודי, ואתר הנצחה

 . ליהודי הונגריה שנספו בשואה

 . סנטאנדרה-ל שעל ברך הדנובה  ומשם  וישגרדמבצר -אחר הצהרים הפלגה ל

אופיינת בסמטאות צרות וצבעוניות מ סנטאנדרההעיירה 

ובאווירה מיוחדת, הודות להן הפכה עם השנים למוקד משיכה 

לאומנים רבים שפעילים בכפר האומנים שבתוככי העיירה. 

 -כמו )שלא הכל נגיש ( בעיירה נמצאים מספר מוזיאונים  

מבוך עמוס בעבודות מרציפן מרהיבות,  ןמעי ,המרציפןמוזיאון 

יות כולן ממרציפן בשלל בהן פסלים, מבנים, ודמויות מאגדות עשו

, שבו אוסף של מיניאטורות. אחת היצירות היא עבודה  תהמיניאטורומוזיאון ,צבעים

שמונחת על שיערה או לוח שחמט שמונח על ראש של מסמר. את היצירות עצמן רואים 

את זכרם ואת מי שרצה להנציח  ההי בעולם,בית הכנסת הכי קטן ו דרך מיקרוסקופ

 זכר אנשי המקום שנספו בשואה. 
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 5יום 

 
 אגר דרך הרי המאטרה –בודפשט  :(B,D) 2021מאי 

 

היא עיר בצפון , ֶאגֶר לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון  נצא בנסיעה לעיר אגר .

הונגריה, מזרחית להרי מאטרה. העיר השנייה בגודלה בצפון 

, מצודהב נסייר פנורמית הונגריה, ומשמשת גם כבירת מחוז. 

תנטעם  המינרט התורכיכמו  מבנים היסטוריים,נראה 

. לינה וארוחת ערב  במלון יינותיה האדומים והלבניםמ

 באגר )נתארח יומיים ( .

 

 6יום 

 
 מרחצאות ופארקים .–אגר  :(B,D) 2021מאי 

של בפארק אחר הצהרים ביקור , לאחר ארוחת הבוקר , מונגש    SPAפינוק של חצי יום ב

 ערב במלון . תאגר .ארוח

 

 7יום 

 

 אגם בלטון  .-למערב הונגריה –אגר  :(B,D) 2021מאי 

, הגדול  היעדאגם בלטון הוא  היום נעזוב את אגר ונמשיך בטיולינו למערב הונגריה .

קילומטרים מרובעים והוא מקווה המים היחיד  592באגמי מרכז אירופה. שטחו 

בהונגריה, שאין לה חוף ים ולפיכך מהווה מוקד תיירות פנים ראשון במעלה המשרת גם 

.אחר הצהרים נמשיך הטעימות יין  בארמון קסטלינבקר  תיירות ממדינות שכנות.

 .הוויץ מהגפנים המקומיים ונתכבד בארוחת ערב במלון בעיירה 

 

 8יום 

 
 בודפשט -טיהני-הוויז :(B,L) 2021מאי 

היום  לפני שנשים פעמנו לשדה התעופה הבינלאומי בבודפשט  , נסייר בעיירה 

טוס המקומיים וננגיד שלום למלווינו  משולב עם ארוחת צהרים . טיהני המופלאה 

 חזרה לארצנו , לתכנון טיולינו הבא . 
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 מידע שימושי שיעזור לכם להגיע מוכנים. לןלה

 מסמכים:

לפני היציאה יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות חצי שנה מיום היציאה  -דרכון

לטיול. את הדף עם התמונה והפרטים יש לצלם ולשמור עותק או סרוק בנפרד 

עמודים ריקים להחתמות )במידת  3דרכון יש לפחות מהדרכון. יש לוודא שב

 הצורך( .

זיהוי בחברת התעופה מתבצע בעזרת הכרטיס הינו אלקטרוני,  –כרטיס טיסה

 הדרכון  

מומלץ לקחת )באחריות הנוסע (  שעשיתם הנסיעות  את ספח הביטוח  –ביטוח

, בתקווה המבטחת  שם החברה ו מספר פוליסהעותק ולהעביר אלי עמכם 

 כמובן שלא יהיה צורך בדבר.

 מזוודות ותיקים:

קילו.  22-ל 20על פי תקנות חברות התעופה על המזוודה לשקול בין  –משקל

מניסיון, חברת התעופה  מקפידה מאד בנושא )החברה מוכנה להתחשב בציוד 

 נוסף שנדרש  לאנשים עם מוגבלויות ללא עלות(.

יכר שלכם לזיהוי ותג עם מומלץ לקחת מזוודה מסומנת בסימן ה –מזוודה

שם פרטי ושם משפחה, מספר סלולרי,  –הפרטים האישיים שלכם באנגלית כמו

 ובצידו השני כתובתכם בישראל.  ברומאהמלון הראשון שם וכתובת של 

יש להתאימו לסטנדרטים הנהוגים בחברת התעופה לגבי נפח ומשקל  –תיק יד

 ( .גק" 7-)תכולה של ככפי שמופיע בגב כרטיס הטיסה. 

אין להכניס לתיק היד נוזלים מכל סוג שהוא, בשמים, קרמים  -חשוב

   ומשחות.

מומלץ להגיע להונגריה עם מעט כסף מקומי על מנת להסתדר  כסף מקומי : 

ביום הראשון, עד שמבצעים החלפה. אם אתם מעוניינים לבצע המרת כספים 

ולר וכל מטבע אחר בהונגריה, דעו, כי ניתן להחליף לפורינט ממטבע שקל, ד

בסוף הטיול תוכלו להחליף בחזרה את הפורינט שנותר לכם,  -וכן הפוך 

 . בהונגריה changeלמטבע ישראלי. החלפת כסף מתבצעת בכל 

 . במיוחד ויזה ומסטר כארד .+ קוד סודי  ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי

  36+היא  הונגריההקידומת הבינלאומית  של  – טלפונים

WIFI –המלון ישבתי ב WI-  FI . 

מים . ניתן לבקש בארוחות  ההשתיי. הארוחות על בסיס חצי פנסיו – ארוחות

  שתיה אחרת תמורת תשלום נפרד. 

  .המתנות למיניהן ל 'מומלץ לקחת סנדוויץ
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שקעי החשמל הנהוגים בהונגריה  -בהונגריה שקעי חשמל 

  מומלץ) . שני פינים עגולים. המתח הוא כמו בארץהם בעלי 

 .(  להביא מתאם

 1-ב הונגריהשעון ישראל מקדים את שעון  – שעון מקומי

 .שעה

מומלץ להצניע לכת  ולא להבליט  סממנים ישראליים . יש  –ון אישי בטח

 לשמור על חפצי הערך , הכסף והדרכון במקום שמור ובטוח. 

אפריל לספטמבר, מזג האוויר בבודפשט הוא חמים בין החודשים  - מזג אויר

ונעים, הלחות יחסית גבוהה, והשמש זורחת כעשר שעות ביממה, עובדה 

המבטיחה שעות שוטטות רבות באור יום. כאמור, מומלץ להצטייד במטרייה, וכן 

 .בבגדים קלים, וכיסוי ארוך לשעות הערב, כובע, משקפי שמש, ונעליים קלות

להתלבש לעונות המעבר בלבוש ארוך ודק עם תוספות של : כדאי מה ללבוש

, חולצה דקה בצלפריטי לבוש חמים. שיטת הלבוש האידיאלית היא שיטת ה

כך תוכלו להתאים את הלבוש לתנאי מזג האוויר  –ומעליה עליונית או סוודר 

 העדכניים בתקופת הטיול שלכם. 

 רשימת ציוד מומלץ 

כל מי שנוטל תרופה באופן קבוע יש להצטייד  – רופות ועזרה ראשונהת

בכמות הנדרשת לכל ימי הטיול. בנוסף כדאי שתהיה עזרה ראשונה בסיסית , 

  כל אחד על פי היכרותו עם עצמו ומה שדרוש לו.

 עזרה שניה 

 כובע

 תכשיר נגד יתושים 

 מטריה 

 . ן+סוללות רזרביות או מטען ,כרטיס זיכרומצלמה 

 , ביטוח ( ה)דרכון, כרטיס טיסה אלקטרוני, אישור הטסה לבטריי-מסמכים

 .משקפי שמש /משקפיים

 משקפת 

 4-כ התשר המקובל . םכאשר חווית הטיול ענתה על ציפיותיכנהוג לתת תשר  - תשר

  $ ליום טיול .

 המלצה : -ולבסוף 

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

 והצרות היום יומיות " ולוותר על צק אין של תיק זה . 

 יגאל רוזנטל - בברכת טיול חוויתי 



 יגאל רוזנטל

 פתרונות לאנשים עם מוגבלות

 

 

 

 


