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  +40767009911 -נא להתכתב בוואטסאפ  -,לפרטים נוספים  2019/20   חורף -מחירון 

   )לא פנוייםבמידה וקיים עומס מטיילים והמדריכים בעברית  -אנגלית הדרכה בעברית (

מספר 
 טיול

  מה כולל הטיול  מסלול הטיול  שם הטיול

מחיר לאדם 
לפי קבוצה 
 6של מינימום 

 19עד 
  **משתתפים 

שעת 
  יציאה

  זמן טיול
הטיול אינו 

  כולל

SM אופנועי שלג 
סינאיה   - הרי הקרפטים -בוקרשט 

  וקרשטב -(ארמון פלש +  רכבל  ) 

נסיעה להרי הקרפטים , פעילות רכיבה זוגית באופנועי שלג למשך שעה ( ניתן לתאם 
רמון פלש, א -משתתפים )  , המשך לסינאיה  4ם נדרש מינימו - -יותר משעת רכיבה 

להביא כפפות סדה , חליפת סקי , מגני נעליים , כפפות ( מומלץ ק -קבלת רכבל. 
  רצוי להירשם לפחות שבוע מראש.  עקב הביקוש הגבוה טובות וכובע גרב ).

לפי מספר 
משתתפים, 

פירוט 
בתחתית 

 העמוד
ובהתאם 

לרשום בעמוד 
  בקובץ זה. 2

07:00-
07:30 

 12 - 10כ 
 שעות

תשלום 
כניסות 
למכרה 
המלח , 

מוזיאונים 
ולסיורים 
הפנימיים 
בארמון או 

בטירה, 
נסיעה 

ברכבל , 
פארקים / 
שמורות , 
  ארוחות 

1 
טבע כפרים 

 ונופים

לסינאיה (  רך הכפריםד -בוקרשט 
* וקרשט. ב -ארמון פלש + רכבל  ) 

קיום הטיול מותנה במידה 
  והכבישים פתוחים לנסיעה.

 ארמון פלש , -נסיעה להרי הקרפטים דרך הכפרים של המקומיים  , הגעה לסינאיה 
  רכבל. 

50 € 
07:30-
08:00 

 10כ 
 שעות

3 
מיטב הקרפטים 

 סיהטיול הקלא -

 -ון פלש  ) סינאיה (ארמ -בוקרשט 
 -ראשוב ב -בראן (טירת דרקולה) 

  בוקרשט

והשוק  טירת דרקולה -ראן בארמון פלש.  -נסיעה להרי הקרפטים , הגעה לסינאיה 
  יור חופשי בעיר העתיקה.ס -הכפרי למזכרות. בראשוב 

 €55  
07:30-
08:00 

 12כ  
 שעות

4 
עמק פראחובה 

מלח המכרה  -
 וסינאיה

רות המלח ) סלאניק ( מכ -בוקרשט 
  -ינאיה (ארמון פלש +  רכבל ) ס  -

  בוקרשט 

נסיעה לעמק פראחובה , מכרה המלח בסלאניק , המשך להרי הקרפטים , הגעה 
  ארמון פלש, רכבל.  -לסינאיה 

 €50  
07:30-
08:00 

 10כ 
 שעות

5 
פנינות 

 הקרפטים
ון פלש +  סינאיה (ארמ -בוקרשט 
  בוקרשט -בראשוב  -רכבל  ) 

יור חופשי ס -כבל.  בראשוב רארמון פלש,  -נסיעה להרי הקרפטים , הגעה לסינאיה 
  בעיר העתיקה.

 €50  
07:30-
08:00 

 10כ 
 שעות

7 
סיור  -בוקרשט 

 הכרות מקיף

סיור מקיף בעיר בוקרשט : ארמון 
גני  -ר מוזיאון הכפ -הפרלמנט 
ית הכנסת ואנדרטת ב -צ'יצשמג'ו 

  השואה 

יקטורי רחוב קאלה ו -סיור מודרך הכולל את אתריה המרכזיים והמפורסמים של העיר 
, רומאנה , ויקטורי , העיתונות  אוניברסיטטה -, אתנאום , כיכר המהפכה. כיכרות 

החופשית. בית הממשל , הבית של צ'אוצ'סקו , שער הנצחון , שדרת אונירי. ארמון 
 טראו , גני צ'יצשמג'ו , בית הכנסת , אנדרטההפרלמנט , מוזיאון הכפר , פארק חארס

  לזכר השואה והעיר העתיקה.

לפי מספר 
 -משתתפים  

פרוט מחירים 
בעמוד מספר 

4   

 שעות 4כ  10:00

 דו יומי 9
 -ימי טיול לפי רצון המשתתפים  2

  לינה בבראשוב
מסלול הטיול יבנה בהתאם להרכב המשתתפים ובהתאם לתנאי הנסיעה כבישים 

  האוויר. לפרטים ותיאום  המסלול יש לפנות למשרדומזג 

לפי מספר 
משתתפים 

פירוט בעמוד 
4  

07:30 
 12כ 

שעות 
 ביום

13 
פלא ה -קבר 

 יועץ
 -ולגריה ) בסיליסטרה (  -בוקרשט 
  בוקרשט

שבבולגריה על גדות נהר הדנובה , נחצה את הנהר  נסיעה מבוקרשט לסילסטרה
 -אפו. נדרש תיאום מראש פהרב אליעזר  -במעבורת ונבקר בקבר של הפלא יועץ 

  פרטים מול המשרד
 €60  

07:30 - 
08:00 

 10כ 
 שעות

15 
טיול שטח , 
 -טיול משולב 

 בנהיגה עצמית

טיול  - הרי הקרפטים -בוקרשט 
שטח : ביקור בכפרי המקומיים , 
כפרי צוענים , אגמים , יערות , 

טבע במלוא הדרו   ה -מעברי הרים 
( קיימים מסלולים ליציאה מאזור 

ים פרטים ומחיר -בראשוב וסיביו 
  ימסרו למבקשים )

ציאה מבוקרשט , י -צמית / עם נהיגה עצמית ללא נהיגה ע -מגוון רחב של טיולי שטח 
פירוט מגוון טיול זה יש לתאם מינימום שבועיים מראש. , רכבי שטח מקצועיים

  המסלולים ימסרו בנפרד לכל מבקש

 4מינימום 
משתתפים , 
לפי כמות 
משתתפים 

וכמות רכבים, 
פרטים מול 

  המשרד

לפי 
הרשום 
 בקובץ
  היעודי

טיולים 
 4החל מ 

שעות ועד 
  שעות 12

16 

RZR 

סינאיה   - הרי הקרפטים -בוקרשט 
וקרשט ב -(ארמון פלש +  רכבל  ) 

 ( כפוף למספר שעות הרכיבה )

ארמון  -נסיעה להרי הקרפטים , פעילות רכיבה זוגית  ברייזרים  , המשך לסינאיה 
  פלש, רכבל. 

לפי מספר 
משתתפים 

פירוט בעמוד 
4  

07:00 
 12 - 10כ 

 שעות

16 - 
A 

 -אזור בראשוב ל -הגעה עצמית 
 רשנוב

  פעילות רכיבה זוגית ברייזרים

שעת 
 -התחלה 
תיאום 
מול 

  המשרד

בהתאם 
לשעות 
  שיתואמו

  

  

  

2...  

  

18 - 1219 -  617 -  11כמות נוסעיםזמן רכיבה

115מחיר לאדםשעה  €110  €105  €

175מחיר לאדםשעתיים  €170  €165  €

רכיבה לבודד על אופנוע שלג

18 - 1219 -  617 -  11כמות נוסעיםזמן רכיבה

80מחיר לאדםשעה  €75  €70  €

115מחיר לאדםשעתיים  €110  €105  €

מחיר לאדם ברכיבה זוגית - אופנועי שלג 

 המשך בעמוד הבא

 האטרקציה של החורף - שלג  

 Free wifi -הדרכה בעברית 

 מראש מול המשרד תיאום  –למעוניינים ניתן להתאים מסלול טיול לפי עניין ורצון המטיילים 
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  : דגשים

  - טיול אופנועי שלג *

 , חובת הצגת דרכון   

 ביטוח אישי מתאים לפעילות הרכיבה. ( לפני הטיסה לרומניה )בישראל מומלץ לעשות   

 עליים גבוהות , כפפות טובות , כובע גרב וצעיף .נ -יש להצטייד בלבוש מתאים   

 ובאחריותו.התשלום והפעילות באופנועי השלג מול הספק   

 כל הטיולים כוללים איסוף מהמלון והחזרה למלון , ניתן לתאם איסוף והחזרה שונים. *

 הדרכה מקצועית בעברית / אנגלית ממדריך מוסמך ובתיאום עם המשרד.   *

 נהג מקצועי ומורשה. *

 כניסות.מומלץ להגיע לטיולים עם בגדים נוחים בהתאם למזג האוויר + כסף מקומי לקניות /  *

 לשומרי כשרות מומלץ להביא אוכל היות ואין מסעדות כשרות במסלולי הטיולים. *

 בעת תחילת הטיול לידי הנהג .ביורו או במטבע מקומי בלבד , התשלום במזומן  *

 3טיול מספר ב  -בימי שבת וראשון + ערבי חג , חגים חופשות של המקומיים וחודשי הקיץ  *

 עקב עומסי התנועה ועומס המטיילים.הביקור באתרים יהיה בהתאם להחלטת המדריך בשטח   

 עקב תנאי מזג האוויר , שינויים בתנועה , חסימת כבישים ,  *

 מסלול עלול להשתנות.ה -עומסי תנועה לא צפויים וכל שינוי שאינו בשליטתנו   

 ארמון פלש סגור לסיור הפנימי בימי שני , יש לבדוק מול המשרד אם יש שינויים בימי הביקור. *

 16:00 - 09:00, בשאר הימים מ  16:00 - 12:00טירת דרקולה פתוחה לסיור הפנימי בימי שני מ  *

 מכרה המלח סגור לביקורים בימי שני ושלישי. מומלץ להביא מעיל לביקור במכרה. *

 השעות הרשומות בזמן הטיול הינם לצרכי הערכה בלבד בהתאם לעומסי התנועה. *

 . בקבוצה -למשתתף בכל גיל המחיר הרשום הינו  **

  - המחירים משתנים כמפורט בטבלאןת לעיל ובהתאם לכמות המשתתפים וסוג הרכב כמפורט  

 דרכה באנגלית.ה לאדם. 70€ -משתתפים  3לאדם.   90€ -זוג ל -: רכב פרטי  5,   4,  1טיולים  **

 דרכה באנגלית.ה לאדם. 75€ -משתתפים  3לאדם.   100€ -זוג ל -: רכב פרטי  3טיול   

 לאדם. 70€ -משתתפים  4 לאדם. ברכב פרטי 75€וואן מרווח  ב -משתתפים  4/5:  5, 4, 3, 1טיולים   

 .המחיר אחיד לכל כמות משתתפיםמשתתפים ( תלוי בסוג הטיול ).  6או  4ינימום מ -טיולי שטח  **

  

  

  

  

  

3...  

  

 המשך בעמוד הבא
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   עלות כניסות לאתרים * :

  -רכבל ( סינאיה ) 
http://muntii-bucegi.ro/transport-cablu-sinaia/ 

 25ליי,ילד  35בוגר מ -מטר  1,400
 ליי

  

 ליי 35י , ילד לי55מבוגר  -מטר  2,200

ארמון פלש (סיור פנימי לקומת 
 -הקרקע) 

http://peles.ro/program-si-taxe/ 

   ליי 30 -מבוגר 

   ליי 7.5 -ילד 

 http://www.bran-castle.com/admission.html -טירת דרקולה 

   ליי 40 -מבוגר 

   ליי 10 -ילד 

 -מכרות המלח 
http://www.salrom.ro/slanic-prahova-facilitati-si-
tarife.php 

   ליי  22 - מבוגר

   ליי 16 -ילד 

 http://cic.cdep.ro/en/opening-hours-and-tariffs -ארמון הפרלמנט 

   ליי  40 -מבוגר 

   ליי 10 -)  18עד  7ילד  ( גיל 

 -מוזיאון הכפר (בוקרשט) 
http://muzeul-satului.ro/planifica-vizita/pret-
bileteghidaj/ 

   ליי 15 -מבוגר 

   ליי  4 -ילד 

 המחירים הרשומים הינם לפי המפורסם באתרי האינטרנט של האתרים ויכולים להשתנות מעת לעת,* 

  מצורפים כתובות האתרים באינטרנט להתרשמות ולבדיקת עדכונים לגבי מחירים ושעות ביקור.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                4...  
  
  
  

 המשך בעמוד הבא
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 7טיול מספר 
רשט בוק -

 סיור הכרות

כמות 
  משתתפים

  מחיר לנוסע
        

2 60  €         

3 50  €         

4  -  7  40  €         

8 35  €         

9 - 12 40  €         

13 - 16 35  €         

17 - 19 30  €         

 –דו יומי טיול 
ה יציא

 מבוקרשט

 8 7 6 5 4  נוסעיםכמות 

 €  130 €  135 €  145 €  160 €  185 עלות לאדם

טיול מספר 
טיול  - 16

 -רייזרים 
יציאה 

 מבוקרשט

  שעות רכיבה

      מחיר לנוסע 

 משתתפים 4
7 - 5 

  משתתפים
  משתתפים  8

    

1 95  € 85  € 80  €     

2 125  € 115  € 110  €     

3 155  € 145  € 140  €     

4 175  € 165  € 160  €     

 - 16Aטיול 
רייזרים 
בהגעה 

אזור  -עצמית 
: בראשוב / 

 ראשנוב

 4 3 2 1  שעות רכיבה

  

מחיר לנוסע 
ברכיבה 

 זוגית
30  € 60  € 90  € 120  € 

  

מחיר לרוכב 
 לבד -

60  € 120  € 170  € 240  € 
  

  

  

  

  

 

  ט.ל.ח.

  24.11.2019 -מעודכן ל 


