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 ימים 7 | ג'יפים לרומניה  טיול

 
 סינאיה –נחיתה. עמק פרחובה   1יום 

נצא בטיסת בוקר מוקדמת וננחת בנמל התעופה בבוקרשט. לאחר הנחיתה וביקורת הדרכונים, יחכו לנו הג'יפים 
רת הנופש סינאיה ברחבת החניה. לאחר התארגנות מהירה, נצא לדרכנו. ניסע דרך עמק פראחובה הציורי לעיי

(Sinaia אשר ממוקמת בטבור הרי בוצ'גי. משם, נתחיל את הרפתקת השטח. נעפיל בדרכי עפר אל הפסגות )
המקיפות את העיירה וניסע דרך יערות עבותים של רחבי עלים ומחטניים, וככל שנעלה בגובה נגיע אל הנופים 

בפסטרה ובאגם בולבוצ'י. לקראת ערב נגלוש חזרה האלפינים, שמסביבנו פסגות מושלגות. נבקר במערה קארסטית 
 אל עמק פראחובה ונלון במלון מפנק בעיירה סינאיה.

 
 סיביו –חציית רכס פגראש   2יום 

לאחר ארוחת הבוקר נבקר בטירת פלש, הבנויה בסגנון הרנסאנס הגרמני ובה צריחים נישאים, כרי דשא מוריקים 
ולפות ועיטורי זהב מרהיבים ביופיים. הטירה תוכננה עבור המלך קארול ואולמות קבלה מפוארים, עם תקרות עץ מג

. משם, נתחיל לטפס מערבה אל רכס הרי פגראש.  1875 –ב  הראשון, מלכה הראשון של רומניה ובנייתה החלה
מטר. נחנה לתצפיות נופיות והליכות קלילות בנופים  2027נחצה את מעבר ההרים ה פגראש הממוקם בגובה של 

החוצה את הקרפטים מצפון לדרום  OLTהיבים. לאחר ארוחת צהרים אותה נבשל בשטח, נגלוש לעבר נהר המר
(, שם נלון במלון ספא מפנק במיוחד Ocana Sibiuliבעמק צר ומרשים. לקראת ערב, נגיע לעיירה אושנה סיביול )

 בשני הלילות הבאים.
 

 הרי הצ'ינדרל 3יום 
ודרכי עפר השתולים בלב נוף פראי וירוק. את היום נתחיל בטיפוס אל הרי הצ'ינדרל נצא ליום נוסף של נופים הרריים 

מטר, דרך עיירת הסקי פלטיניש. בדרכנו, נחצה פלגי מים, מערות קארסטיות מרשימות,  2244המתנשאים לרום של 
ירים ונתוודע לאורח יערות סבוכי צמחייה וכפרים עתיקים וציוריים.. נפגוש באוכלוסייה כפרית שאינה מורגלת לתי

חייהם המסורתי, שנשמר לאורך מאות שנים. נמשיך במסענו לעבר אגם וידרה שם נסעד את ארוחת הצהרים. 
אחה"צ נמשיך בנופים המוריקים נרד חזרה לעבר כביש האספלט ובשעות הערב נגיע אל מקום הלינה המפנק 

 באושנה סיביול, ללילה נוסף.
 

 ארהסיגישו –כפרים ציורים  4יום 
לאחר ארוחת הבוקר, נפרד לשלום ממארחינו ביומיים האחרונים ונצא בנסיעת שטח בגבעות מוריקות ומיוערת דרך 

הפלינקה. נעצור בבית איכרים  –כפרים ציוריים וצבעוניים. תושבי הכפרים מייצרים את המשקה הרומני המסורתי 
משזיפים. נמשיך בדרכנו, עד לארוחת הצהרים ונראה את שיטת הזיקוק האותנטית וכמובן נטעם מהמשקה העשוי 

במסעדה מקומית. בשעות אחר הצהריים, נגיעה לעיירה הציורית סיגישוארה, עיירת ימי ביניים טיפוסית שהעיר 
צריחים. נתמקם במלון במרכז העיר העתיקה הנמצא במבנה  11העתיקה שלה נשתמרה בשלמותה, ובה חומה עם 

ר בסמטאות העיר ונבקר בבית בו נולד דרקולה )כיום, פועלת במקום מסעדה שנה. בערב נצא לסיו 500בן כ 
 נחמדה.(

 
 פויאנה בראשוב –סיגישוארה  5יום 

נעלה לאחר ארוחת הבוקר אל המצודה הנמצאת בצריח המרכזי. נטפס במדרגות העץ אל ראש הצריח משם נשקף 
ויסקרי. נבקר בעיירה  – 13 –ה  ית מהמאהאל נופה המרהיב של העיר. לאחר מכן, ניסע לעבר העיירה הסקסונ

שחלק מבתיה וסמטאותיה נשתמרו מימי הביניים. נבקר במוזיאון המספר את סיפורה של התרבות הסקסונית וסיפור 
העיירה ובהמשך, נטפס חזרה לעבר הרי הקרפטים לכיוון העיר בראשוב. נעפיל בדרך שטח מרתקת מעלה אל עיירת 

 נלון הלילה.הנופש פויאנה בראשוב בה 
 

 בוקרשט –פויאנה בראשוב  6יום 



 

 אביב-תל  13שונצינו טיולי שטח"       רח'  –"אקו 
 E-MAIL: mail@eco.co.il  03 - 6879099פקס:    03 - 6879090טל: 

 

נצא מוקדם בבוקר להתבשם פעם אחרונה מנופי ההרים ונמשיך בדרכנו לבירה בוקרשט. בדרכנו, נחנה לחניית ביקור 
בטירתו של דרקולה במצודת פויינארי. בשעות הצהרים המאוחרות ניכנס לבוקרשט, ניפרד לשלום מהג'יפים ונתמקם 

רכז העיר. לאחר התארגנות נצא בערב לארוחת ערב במסעדה מקומית ססגונית בליווי יין, במלון הממוקם במ
 מוסיקה, ריקודים וכמובן אוכל רומני טוב למסיבת סיום.

 
 תל אביב –בוקרשט  7יום 

נצא בבוקר לסיור בעיר ששמה השני הוא פאריס של המזרח. נבקר בבניין הפרלמנט, בשער הניצחון, ברחובותיה 
ועוד ככל שיותיר לנו הזמן )לפי זמן הטיסה(. הסעה לנמל התעופה של בוקרשט וטיסה חזרה לישראל.  הציורים

 נחיתה בנתב"ג וסיום הטיול.
 

 טיול ג'יפים בנהיגה עצמית: אופי הטיול
 
 


