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   מבוא

אנו מקפידים להוציא טיולים בקבוצות קטנות   לחופשה מושלמת ומהנה. לנוחיות המטיילים הטיולים שלנומפרט 
  למען הנאת המטיילים ושמירה על הכללים הנדרשים בעקבות נגיף הקורונה. 

מומלץ להשתמש לפני ובזמן החופשה באפליקציה הייחודית והבלעדית שלנו המספקת מידע רב ואיכותי שיעזור  
  מאוד במהלך החופשה. 

מחירים בהתאם לכמות המשתתפים, מסלול והפרוט כולל אתרים ואטרקציות המסלולים מחולקים לפי  
  מה לא כולל הטיול. שעת יציאה והערכת זמן הטיול, כן הטיול, מה כולל הטיול, 

האתרים פתוחים ושעות הביקור, כיצד להיערך  בדגשים מפורטים דברים חשובים לידיעה כגון ימים בהם 
לקרוא ולעיין בכל  רצוי וחשוב מהמינימום. ליום הטיול, מחיר לטיול פרטי או כמות משתתפים נמוכה

      הרשום בהתאם לסוג הטיול שנבחר.
  רישום לטיול באמצעות הוואטסאפ.ה, + 40767009911לרשותכם בכל שאלה בוואטסאפ  נמצאיםאנחנו  
  זום. אמצעות הגם בלכם את השירות וההמלצות הטובות ביותר,  נשמח לדבר ולהתכתב כדי לתת 
  ושהות מהנה ברומניה. ורס רומניה" מאחל לכם טיולים מהניםצוות "דיסקברי ט 

  תוכן עניינים 

  . , תוכן ענייניםמבוא, שער - 2+  1עמוד 

  מסלולים ומחירים. – יםיומי יםטיולפרוט   – 3עמוד 

   .מסלולים ומחירים –  טיולי ג'יפים / שטח – 4עמוד 

  טרקטרונים / רייזרים.  A7   ,8   ,16,   7מחירי טיולים  - 5עמוד 

  מחירי טיולי טרקטרונים ורייזרים בהגעה עצמית.  - 6עמוד 

  ולמספר משתתפים הקטן מהמינימום הנדרש. טיולים + מחירים לטיולים פרטיים / דגשים לסיורים  - 7עמוד 

  דגשים לטיולי ג'יפים / שטח.  - 8עמוד 

  עלויות כניסה לאתרים.  - 9עמוד 

  לחורף. VIP  תחבילפרוט  - 01עמוד 

  

  

  

  

  

3 ...  

 ניתן להתאים מסלול טיול לפי עניין ורצון המטיילים  למעוניינים ולקבוצות
 תיאום מראש מול המשרד –באופן פרטי / אישי 

 2עמוד מספר 
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  + 40767009911 - נא להתכתב בוואטסאפ  - ,לפרטים נוספים  2022 – מחירון 

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

מספר 
  מה כולל הטיול   מסלול הטיול   שם הטיול  טיול 

מחיר לאדם לפי  
קבוצה של  

עד  6מינימום 
  משתתפים   19

  זמן טיול   שעת יציאה 
הטיול  

  אינו כולל 

  

VIP  חבילת קיץ 

  -רכוב מקיף ב  סיור פנורמי פרטי 
  בוקרשט 

נגיע לכל האתרים המפורסמים ועוד הרבה הפתעות, כמפורט בטיול  
  7מספר 

משתתפים   4
€140  

 שעות  4כ  10:00

תשלום  
כניסות ל  
: מכרה  
המלח ,  

מוזיאונים  
, סיורים  
פנימיים 
בארמון 

או 
בטירה,  
נסיעה  

ברכבל ,  
פארקים /  
שמורות ,  
  ארוחות. 

 

  42Bכפרים, טבע, נופים מדהימים  כמפורט בטיול מספר    טיול ג'יפים פרטי
משתתפים   5

€135  
07:00-07:30 

  12 -  10כ 
 שעות 

 

  משתתפים  6מקסימום  -משתתפים  4מינימום   טיולים פרטיים במחיר מבצע  2
 משתתפים 6

€130       

JEEP    
+     

ATV 
 ג'יפ + טרקטורונים 

  -הרי הקרפטים   -בוקרשט 
  בוקרשט 

יום כייף שכולו, טבע, נופים מדהימים, כפרים, אגמים + פינוקים  
והפתעות בהרי הקרפטים דרך הכפרים של המקומיים, מסיימים בחווית  

  -קבלת  אדרנלין של רכיבה זוגית על טרקטורון למשך שעה וחצי.  
רצוי להירשם לפחות   חליפה לרכיבה , קסדה , עקב הביקוש הגבוה

  6מקסימום  - משתתפים  4פ מינימום  בנסיעה בג'י שבוע מראש. 
( הנסיעה   19עד   8משתתפים. ניתן לצאת גם בכמות משתתפים של 

  ). 16כרשום בטיול מספר בוואן / מיניבוס בהתאם לכמות המשתתפים 

100 € 07:00-07:30 
  8 -  10כ 

 שעות 
 

 טבע כפרים ונופים  1
דרך הכפרים לסינאיה   -בוקרשט 

  - ( ארמון פלש + רכבל  ) 
  בוקרשט.  

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

  שעות  10כ  07:30-08:00 € 65

  -מיטב הקרפטים  3
 הטיול הקלאסי 

סינאיה (ארמון פלש  )    -בוקרשט 
בראשוב   -דרקולה) בראן (טירת  -

  בוקרשט -

טירת   -ארמון פלש. בראן  -נסיעה להרי הקרפטים , הגעה לסינאיה  
  סיור חופשי בעיר העתיקה.  -דרקולה והשוק הכפרי למזכרות. בראשוב  

  12כ   07:30-08:00   70 €
 שעות 

 

4 
  -עמק פראחובה 
מכרה המלח  

 וסינאיה 

סלאניק ( מכרות המלח    -בוקרשט 
סינאיה (ארמון פלש +  רכבל    -) 

  בוקרשט    -) 

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

  שעות  10כ  07:30-08:00  €56 

4A 
  -עמק פראחובה 
מכרה המלח + 
 כפרי המקומיים 

סלאניק ( מכרות המלח    -בוקרשט 
כפרי המקומיים בעמק    -) 

  בוקרשט    -דופטנה 

נסיעה לעמק פראחובה , מכרה המלח בסלאניק , המשך להרי  
  הקרפטים לכפרי המקומיים שבעמק דופטנה. 

  שעות  10כ  07:30-08:00  €65 

 פנינות הקרפטים  5
סינאיה (ארמון פלש +     -בוקרשט 

  בוקרשט   -בראשוב  -רכבל  )  
  -ארמון פלש, רכבל.  בראשוב  -נסיעה להרי הקרפטים , הגעה לסינאיה  

  סיור חופשי בעיר העתיקה. 
  שעות  10כ  07:30-08:00  €65 

סיור    -בוקרשט  7
 הכרות מקיף 

סיור מקיף בעיר בוקרשט : ארמון  
גני   -מוזיאון הכפר   -הפרלמנט 

בית הכנסת ואנדרטת  -צ'יצשמג'ו 
  השואה  

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

ת הממשל , הבית של  רומאנה , ויקטורי , העיתונות החופשית. בי
צ'אושסקו , שער הנצחון , שדרת אונירי. ארמון הפרלמנט , מוזיאון  

הכפר , פארק הראסטראו , גני צ'ישמג'ו , בית הכנסת , אנדרטה לזכר  
  השואה והעיר העתיקה. 

לפי מספר 
  - משתתפים  

פרוט מחירים  
    5בעמוד מספר 

  שעות  4כ  10:00

7 - A 
סיור הכרות    -יאשי 

 מקיף 
סיור מקיף בעיר יאשי : הקסם של  

  בירת מולדוביה לשעבר 

על פי דרישת הלקוח. משולב   -סיור פנורמי בעיר, בשעות גמישות  
ברכב והליכה.  ארמון התרבות, גני קניון פאלאס, כנסיית רויאל סנט 
ניקולאס, בית הדוספטיי. כנסיות ההיררכיות, הקתדרלה הקתולית,  

רמון בית העירייה והתיאטרון הלאומי.   הקתדרלה המטרופוליטית, א
מלון סלקט, פסלו של אלכסנדרו יון קוזה, מלון טראיאן (שנבנה על ידי  
גוסטב אייפל) ושדרות קופו, הנחשבת ללב האוניברסיטאי של העיר.  

שנה בגן קופו   250נעצור לראות את העץ המפורסם של אמינסקו בן 
מטר כדי להתפעל   120ואז ניכנס להיכל הצעדים האבודים באורך  

מציורי הפרסקו של סאבין בלסה באוניברסיטת אלכסנדר יון קוזה.  
  נשלב הפתעות היחודיות רק לנו. 

לפי מספר 
  - משתתפים  

פרוט מחירים  
    5בעמוד מספר 

  גמיש
  3  - 4כ 

  שעות 
 

ייקבים ( ישן למול   2ביקור ב   winery -דרך היין  8
  חדש )

נסיעה מבוקרשט לאזור פראחובה ובוזאו היכן שנמצאים הכרמים  
  טעימות יין + גבינות /לאורך דרך היין של רומניה. ביקור בייקבים, 

  וסיום בארוחה כפרית מסורתית.   + בקבוקי יין מתנהבשרים 

לפי מספר 
  - משתתפים  

פרוט מחירים  
    5בעמוד מספר 

07:30 - 
08:00 

  שעות  10כ 

16 

RZR / ATV 

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

( כפוף למספר שעות  בוקרשט 
 הרכיבה ) 

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

לפי מספר 
משתתפים  

פירוט מחירים  
בעמוד   5בעמוד 

מחירים   6
בהגעה עצמית  
  למקום הפעילות 

07:00-07:30 
  12  - 8כ 

 שעות 
 

16 - 
A 

  פעילות רכיבה זוגית ברייזרים / טרקטרונים  לאזור בראשוב  -הגעה עצמית  
שעת התחלה  

תיאום מול   -
  המשרד

בהתאם  
לשעות  
  שיתואמו 

 

  

  

 

  

  

4 ...  

 הדרכה בעברית

Free Wifi 

 3עמוד מספר 

מחירים למספר משתתפים הקטן מהמינימום 
 7בעמוד  -הנדרש ולטיולים פרטיים 

 פרטים מול המשרד בוואטסאפ : –מסלולי טיול נוספים 

 טיול דו יומי המשלב שמורות טבע ואתרים 
ארמון מוגושואיה + פארק קומאנה 
בולגריה : קבר הפלא יועץ , שייט על הדנובה 
אופנועי שלג בעונת החורף 

משד"ת למלון, :  במחיר אטרקטיביהסעות 
טרמה, נהג צמוד לקניות  מהמלון לשד"ת,

כל  –בבוקרשט, פארק החבלים עדנלנד 
 הוואטסאפהמידע מול המשרד באמצעות 
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  + 40767009911לפרטים נוספים נא להתכתב בוואטסאפ   2022מחירון שנת   –שטח ג'יפים / טיולי 

מספר  
נקודת   מחיר לאדם לפי כמות משתתפים / כמות רכבים   מסלול הטיול   שם הטיול טיול 

  יציאה 
שעת  
נהיגה    הדרכה   זמן טיול   יציאה 

  עצמית 
הטיול אינו 

  כולל 

41 
פיאטרה  
 קראיולוי 

שמורת הטבע עוצרת הנשימה של רכס  טיול טבע ונופים מרהיב אל 
יערות עד, נחלים, פסגות גבוהות וכפרים נידחים לאורך  -הקרפטים 

הדרך. נכיר את חיי המקומיים, עצירות קפה ופינוקים והדרכה  
  *   חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה!! -ישראלית מקצועית בעברית 

מקומות   7לרכב של  350€משתפים,  5לרכב של עד  320€
בתיאום מול   - רכבים  3רכבים , פחות מ  3, מינימום 

  המשרד 

 
   10:00  בראשוב

  5 -  6כ 
  עברית  שעות

  -כן 
למעט  
הרכב  

הראשון ,  
בו נוהג 
  המדריך

תשלום  
כניסות  

לאתרים +  
מוזיאונים 
ולסיורים  
הפנימיים 
בארמון או  

בטירה,  
נסיעה  

ברכבל ,  
פארקים /  
שמורות ,  
  ארוחות 

41 B  ביקור בקניון דומביוויצ'וארה,   41כמפורט בטיול   -טיול פרטי +
 + *  ****    מקום נפילת המסוק והפתעות נוספות. 

משתתפים   5 למשתתף,  100€משתתפים, עלות  4מינימום 
  למשתתף  85€משתתפים העלות  6 ,  90€העלות 

  בוקרשט
07:00 

- 
07:30 

  12כ 
 שעות

  לא   עברית  

42 

 רכס הבוצ'אץ  

מסלול ייחודי ומרהיב של כפרים ציוריים, פסגות הרים , יערות עד,  
  נחלים מפלים ואגמים  

    Bucegi -באחת משמורות הטבע היפות של רומניה 
חזרה בזמן אל    -במרחק נסיעה קצר מבוקרשט נכנסים לעולם אחר 

אינסופי של שדות פורחים ויערות כפרים קסומים טבולים בירוק 
  צפופים 

נטפס אל מרומי שמורת רכס הבוצ'אץ אל אגמים קסומים, מפלים  
עוצרי נשימה בהם נוכל לשתות מי מעיין זכים, נצא למסלול הליכה  
קצר בקניון מצוקי יפיפה ונעלה אל נק. תצפית בה נזכה לפנורמה  

  מרהיבה של נוף פסגות הרים ואגם בולבוץ' המרשים. 
עצור למנוחה בבקתה על האגם ונרד חזרה למציאות בדרך  נ

  מפותלת עם נוף מדהים.  

 משתתפים  +20 - 13 משתתפים  12 - 4

 בוקרשט
07:30 

- 
08:00 

  -  10כ 
 שעות 12

  עברית

  -כן 
למעט  
הרכב  

הראשון ,  
בו נוהג 
  המדריך

 €85  €80 - 65€  

רכבים יוצאים לטיול , פחות מ   3מינימום 
  בתיאום מול המשרד  -רכבים  3

לפי מספר  
  - משתתפים 
סיכום מול  

  המשרד 

42 B  42כמפורט בטיול מספר   -טיול פרטי 
משתתפים   5 ,  למשתתף 95€משתתפים, עלות  4מינימום 

  בוקרשט  למשתתף  85€משתתפים העלות  6 ,  90€העלות 
07:00 

- 
07:30 

  -  12כ 
  לא   עברית   שעות 10

מספר  
  טיול 

  מסלול הטיול   שם הטיול

  מחיר לאדם לפי כמות משתתפים 
נקודת 
  יציאה 

שעת  
  יציאה 

  הדרכה   זמן טיול 
נהיגה  
 +20 19  -  16 15  -  6 4  עצמית 

  בוקרשט - סינאיה  - רכס הבאיולי ( כפרים אותנטים )  -בוקרשט  רכס הבאיולי 21

 7:30 בוקרשט €  70 €  75 €  80 €  90

  11כ 
 שעות

  אנגלית

  -כן 
למעט  
הרכב  

הראשון ,  
בו נוהג 
  המדריך

  בוקרשט  -אזור בראשוב  -שימון  - בראן  -בוקרשט  אזור בראשוב 22
  12כ 

 רכס הבוצ'א'ץ  23  שעות
  -מערת ילומיצה  - רכס הבוצ'א'ץ   -אגמים  - כפרי הצוענים   -בוקרשט 

  בוקרשט  -סינאיה 

31 

 סובב סיביו 

  סיביו -רכס הצ'יבין  -סיביו 

 8:00 סיביו  €  75 €  80 €  85 €  90
  -  10כ 
  אנגלית שעות 12

  -כן 
למעט  
הרכב  

הראשון ,  
בו נוהג 
  המדריך

 סיביו - רכס טראסקאו  -סיביו  32

 סיביו  -אזור סקסון  -סיביו  33

 סיביו  -אגם בלאה  -וורפאר  -סיביו  34

 סיביו   -לטוריצה  -סיביו  35

 סיביו -סורנאו  -סיביו  36

פויאנה  25
 מארולואי 

מבראשוב נצא בבוקר לטיול שטח אמיתי בכיוון צפון מערב  
לבראשוב, הטיול הינו טיול שטח שמבוצע על ידי מומחי נהיגת שטח  
וכולל עצירות בכפרים ומעברים יחודיים שמוסתרים מקהל התיירים.  

*   **  +  

  משתתפים  4מחיר לרכב המתאים ל 

אזור 
  בראשוב

  6כ  10:00
 שעות  

  לא   אנגלית

פיאטרה   26 €  300
 קראיולוי 

האזור המדהים קורא לכל מי שרוצה לראות את הכפרים המצויירים 
של שמורת פיאטרה קראיולוי, נעבור בהם תוך שאנו יורדים לכבישי 

  + **   *עפר ושטחים פתוחים,  מהאזורים היפים ביותר של רומניה. 

27 
וואמה 

 ולי בוזוא

מסלול יחודי של חברת דיסקברי לכיוון עמק הבוזאו, המסלול  
מתאפיין בנסיעה בנופים שמטיילים בודדים הגיעו אליהם באופן 

עצמאי, וכולל מעבר בכפרים אותנטיים שכמעט ואינם ידועים  
  +  **   *לתיירים ברומניה.  

  - סצ'אלה  28
 צ'וקש

  ***   בראטוצ'אה - צ'וקש  -עמק דופטנה 
  10כ  9:00 €  400

 שעות
  *** זיזין –וואמה בוזואולי  - אגם הנשרים  -קראסנה  -אגם סיריו  אגמים  29

  7כ  9:00 €  300  הגעה לכפר ויסקרי במסלולי שטח   ויסקרי 30
 שעות  

  . בהתאם לכמות משתתפים , מחירתיאום מול המשרד –ניתן לצאת בהדרכה בעברית   21 + 22 + 23 בטיולים מספר 

  15€, לילד לאדם 19עלות €  -ניתן לשלב ארוחת צהרים אותנטית באחד הכפרים בדרך       *   

  לרכב  250בעלות של €  25+  26מספרי טיול : בשעות  4עד  3טיולים קצרים למשך      **  

  ניתן לשלב נהיגה עצמית בחלק מהמסלול     *** 

  ניתן לצאת גם מספר רכבים , תיאום מול המשרד, מחיר בהתאם לכמות משתתפים.   B41בטיול   **** 
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  + 40767009911 - נא להתכתב בוואטסאפ  - ,לפרטים נוספים  2022 – מחירון 

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

טיול מספר  
7A -    יאשי

סיור הכרות  
 מקיף 

כמות  
  נוסעים 

  מחיר לנוסע 

2 60  € 

3 50  € 

4 - 5 
תיאום מול 

 המשרד 

6 - 19 
תיאום מול 

 המשרד 
  

  

  

  

  

  

  

  

  פרטים מול המשרד  –ניתן לתאם רכיבה של שעתיים וחצי  
  

  

  

  

  

  

  שעות, פרטים מול המשרד   5 או  3ניתן לתאם רכיבה של   
  

טיול  -דרך היין  
   8מספר 

מספר  
  8  7  6  5  4  נוסעים 

 € 120 €  120 €  120 €  130 €  130  מחיר לאדם 

  

6 ...  

  

  

טיול 
  7מספר 

- 
בוקרשט  

סיור 
הכרות  
 מקיף  

כמות  
  נוסעים

  מחיר לנוסע

2 65 € 

3 55 € 

4 - 7 45 € 

8 40 € 

9 - 12 35 € 

13 - 16 30 € 

17 - 19 25 € 

טיול מספר  
טיול   - 16

  טרקטרונים
יציאה  -

 מבוקרשט 

שעות 
  רכיבה 

  מחיר לנוסע  

  נוסעים 4
8 - 5  

  נוסעים
נוסעים   9

  ומעלה

1.5 105 € 100 € 
בהתאם  
למספר  

משתתפים,  
תיאום מול  
 € 120 2 המשרד  

טיול מספר  
טיול   - 16

  - רייזרים
יציאה 

 מבוקרשט 

שעות 
  רכיבה 

  מחיר לנוסע  

6 - 4  
  נוסעים

8 - 7  
  נוסעים

  נוסעים 9
   ומעלה

1 110 € 
בהתאם  
למספר  

משתתפים,  
תיאום מול  

 € 125 € 130 2 המשרד 

 5עמוד מספר 
 קרענו את העיר
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  + 40767009911 - נא להתכתב בוואטסאפ  - נוספים ,לפרטים  2022 – מחירון 

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

  

טרקטרונים  
בהגעה  
 -עצמית 
אזור :  

 בראשוב  

שעות 
  רכיבה 

מחיר 
לנוסע 

ברכיבה  
  זוגית 

מחיר 
  -לנוסע 

  רוכב לבד 
  

1.5 30 € 06  €  

2 40 € 08  €  

2.5 05  € 100 €  

         

רייזרים   
בהגעה  
 -עצמית 
אזור :  

 בראשוב  

שעות 
  רכיבה 

מחיר 
לנוסע 

ברכיבה  
  זוגית 

מחיר 
  -לנוסע 

  רוכב לבד 

 

  

1 30 € 60 €  

2 60 € 120 €  

3 90 € 180 €  

5 130 € 260 €  
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   הטיולים הסיורים ודגשים למסלולי 

 

  
  טיולי טרקטרונים ורייזרים מחייבים הצגת רישיון נהיגה ודרכון.  

    התשלום והפעילות מול הספק ובאחריותו.
  ביטוח אישי מתאים ליום פעילות הרכיבה. מומלץ לעשות בישראל ( לפני הטיסה לרומניה ) 

   וסגורות + ביגוד מתאים ובימים גשומים ביגוד להחלפה.יש להגיע לרכיבה עם נעליים גבוהות 
 כל הטיולים כוללים איסוף מהמלון והחזרה למלון, ניתן לתאם איסוף והחזרה שונים.  *
 הדרכה מקצועית בעברית / אנגלית.    *
 נהג מקצועי ומורשה.  *
 מקומי לקניות / כניסות. מומלץ להגיע לטיולים עם בגדים נוחים בהתאם למזג האוויר + כסף  *
 לשומרי כשרות מומלץ להביא אוכל היות ואין מסעדות כשרות במסלולי הטיולים. *
 בעת תחילת הטיול לידי הנהג. רו או במטבע מקומי בלבד,  איבהתשלום במזומן  *
 3בטיול מספר   -בימי שבת וראשון + ערבי חג , חגים חופשות של המקומיים וחודשי הקיץ  *
 הביקור באתרים יהיה בהתאם להחלטת המדריך בשטח עקב עומסי התנועה ועומס המטיילים.   
 עקב תנאי מזג האוויר, שינויים בתנועה, חסימת כבישים ,  *
 המסלול עלול להשתנות. -עומסי תנועה לא צפויים וכל שינוי שאינו בשליטתנו   

* 
, יש לבדוק מול המשרד אם יש  ובחורף גם ביום שלישישני ום ארמון פלש סגור לסיור הפנימי בי

 שינויים בימי הביקור. 

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

 . 18:00בקיץ פתוח עד 
 . מומלץ להביא מעיל לביקור במכרה. 'ג  –ב' סגור לביקורים בימי   קיץבעונת המכרה המלח  *
 השעות הרשומות בזמן הטיול הינם לצרכי הערכה בלבד בהתאם לעומסי התנועה. *

* 
  , למעט אם סוכם אחרת מול המשרד הראשי. בקבוצה  –המחיר הרשום הינו למשתתף בכל גיל 

   

  
בהתאם לכמות  המחירים משתנים   -כמות משתתפים מתחת למינימום הנדרש  

     , המחירים לא כוללים הסעות משד"ת ולשד"ת : המשתתפים וסוג הרכב כמפורט 

  

הדרכה   ,לאדם €100 -משתתפים  3לאדם.   €041 -לזוג  -: רכב פרטי  4A5,, 4, 1טיולים 
  באנגלית. 

  לאדם  105€ -משתתפים  3לאדם.    150€ -לזוג  –הדרכה בעברית : רכב פרטי 
 לאדם. 110€ –משתתפים  3לאדם,  165€ -הדרכה בעברית נסיעה בג'יפ : לזוג 

  
  הדרכה באנגלית.  לאדם. €010 -משתתפים  3לאדם.    0€41 -לזוג   -: רכב פרטי  3טיול 

  לאדם  110€ -משתתפים  3לאדם.    150€ -לזוג  –הדרכה בעברית : רכב פרטי 
 לאדם. 125€ –משתתפים  3לאדם,  175€ -הדרכה בעברית נסיעה בג'יפ : לזוג 

   .  €90או בג'יפ   לאדם €85בוואן  -משתתפים  4A  5  :4/5,,4, 3, 1טיולים   
  + 40767009911מול המשרד באמצעות הוואטסאפ  – ( כולל הסעות ) פרטים נוספים                    
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   דגשים לטיולי שטח 

 כוללים איסוף מהמלון והחזרה למלון.   B41  ,B42,   36 - 21טיולים :  *
 בהגעה עצמית לנקודת ההתחלה של הטיול שתימסר ערב לפני הטיול. ם הינ 42,  41 - יםטיול *
   לעיל. מפרט בהתאם לכמות הרכבים / משתתפים הרשומה ב -מינימום משתתפים בטיול  *
         הדרכה מקצועית בעברית / אנגלית בתיאום עם המשרד.    *
             ם ומורשים. ינהגי שטח מקצועי *
 מומלץ להגיע לטיולים עם בגדים נוחים ( נעליים סגורות ) בהתאם למזג האוויר + כסף מקומי לקניות / כניסות. *
     מסעדות כשרות במסלולי הטיולים. לשומרי כשרות מומלץ להביא אוכל היות ואין  *
     . נהגמדריך / רו או מטבע מקומי בלבד ) בעת תחילת הטיול לידי האיהתשלום במזומן (   *
     התנועה.  השעות הרשומות בזמן הטיול הינם לצרכי הערכה בלבד בהתאם לעומסי *
         עקב תנאי מזג האוויר , שינויים בתנועה , חסימת כבישים ,   *
     המסלול עלול להשתנות.  -עומסי תנועה לא צפויים וכל שינוי שאינו בשליטתנו   

* 
 הראשי. בקבוצה , למעט אם סוכם אחרת מול המשרד -המחיר הרשום הינו למשתתף בכל גיל 

    משתתפים ( תלוי בסוג הטיול ). המחיר אחיד לכל כמות משתתפים.  6או   4מינימום   -טיולי שטח 
                 כל התשלום והפעילות של טיול השטח מול הספק ובאחריותו.  *
         ניתן לתאם מול המשרד מסלולים נוספים / שונים. *

* 
שאר הטיולים  כל הטיול. כולל ערכת קפה / תה. לכוללים פיקניק בשטח בזמן  B41  ,B42,  42,  41,   23 - 21טיולים : 

 בתיאום מראש ניתן לארגן פיקניק.
 ניסן פטרול , מיציבושי פג'ארו , לנדרובר , האנטר  ודומים. -נעשים ברכבי שטח מקצועיים מסוג   36 - 21טיולים  *
       דאסטר או רכב דומה.   SUVנעשים ברכב מסוג   42+  41טיולים  *
 רו לילד. פרטים מול המשרד. אי  15רו למבוגר , אי 19חוויה אדירה : עלות    -ניתן לשלב ארוחת צהרים כפרית  - 41בטיול  *
 יורו לרכב.  07מטי דורשת תיאום מראש ובתוספת של  ו, נהיגה ברכב אוטבכל הרכבים הילוכים ידניים -בנהיגה עצמית  *
   טחון על הרכב.ישיון נהיגה מקורי , דרכון , כרטיס אשראי לבי נדרש ר -בטיולים בנהיגה עצמית  *
 מומלץ לעשות ביטוח אישי בהתאם לסוג הפעילות ( טיול שטח ) ליום הפעילות טרם היציאה מישראל.  *
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       * :   עלות כניסות לאתרים 

      https://www.sinaiago.ro/en/tariffs   - רכבל ( סינאיה ) 

       ליי  40ילד  ליי,  60מבוגר  - מטר  1,400

     ליי  60ליי, ילד  95מבוגר  - מטר  2,000

     /http://peles.ro/program-si-taxe - ארמון פלש (סיור פנימי לקומת הקרקע)  

       ליי  50 -מבוגר  
       ליי   12.5 –ילד 

     http://www.bran-castle.com/admission.html - טירת דרקולה 
       ליי  45 -מבוגר  

       ליי   10 - ילד 

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

    

         ליי  45 -מבוגר  
         ליי  30 - ילד 

     http://cic.cdep.ro/en/opening-hours-and-tariffs נדרש לתאם מראש.  – ארמון הפרלמנט 
       ליי   40 -מבוגר  

       ליי  10 - )  18עד  7ילד  ( גיל 

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

       ליי  20 -מבוגר  
         ליי    5 - ילד 

 ויכולים להשתנות מעת לעת, * המחירים הרשומים הינם לפי המפורסם באתרי האינטרנט של האתרים 
    כתובות האתרים באינטרנט להתרשמות ולבדיקת עדכונים לגבי מחירים ושעות ביקור.   ותמצורפ

  

  

  ט.ל.ח. 

  16.07.2022 – מעודכן ל  
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    VIPחבילת 

  כדי לחוות ולהכיר טוב יותר את בוקרשט ורומניה מומלץ : 

  . לשלב סיור הכרות מקיף ומפורט בעיר בוקרשט.  1

ירים, להתפעם מההיסטוריה, אתרים, אדריכלות, סיפורים, ולהכיר את  ילהגיע למקומות לא מתו
  המנטליות המקומית. כן גם לקבל טיפים למיצוי השהות בעיר כדי להעצים את חווית החופשה. 

  דבר שישדרג את החופשה.  . לצאת לטייל מחוץ לעיר בוקרשט להרי הקרפטים זה ה2

בטבע המקסים של רומניה, ביקור  טיול של החופשה :  מדהימההאטרקציה ה  -  טיול בג'יפ מפואר 
בבית של משפחה מקומית + חוות חיות ( מתאים לילדים )  משולב בביקור בכפרי המקומיים  

ה ומתוקים  לקפה / תפיקניק נקודות תצפית לנוף עוצר נשימה + נחלים, אגמים, מפלים, יערות, 
  . בשטח

  עם הדגשים הבאים :  VIPחבילת  -טיולים אלו ל   2לשם כך החלטנו לשלב 

 טיול פרטי.  – , כלומר כמות מצומצמת של משתתפים בהתאם לרשום  
 שבועיים מראש.    מומלץ לתאם בעל החברה.  - ההדרכה בעברית על ידי אילן אקרון  
 בג'יפ חדש ומפנק.  הנסיעה 
 למחירי המבצעים הרגילים שלנו. מתן הנחה נוספת  
 כרשום לעיל.   קיץ בהתאם לעונת ה תמותאמ  ה החביל 
 כל הסיורים / טיולים כפופים לתנאים הרשומים באתר החברה ובמפרט זה.  
 קבלת סרטון מהנה למזכרת. עוד הפתעה ייחודית ל"דיסקברי טורס רומניה".  

  

 מבטיחה לכם חופשה מושלמת VIPהבחירה בחבילת 
  

  

  

  ט.ל.ח. 

  16.07.2022 – ג  2022 קיץ מפרט 

  

 שברנו שיגרה
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