מצעד החיים רומניה 2009

 -יוני  6לילות

יציאה  30.06.09 :יום שני.
טיסה בוקר מוקדמת לבוקרשט-בירת רומניה.לאחר הנחיתה ניסע צפונה לעבר יאסי-חבל מולדובה.נעצור במרששטי לביקור
במאוזוליאום שהוקם לזכר עשרות אלפי החיילים הרומנים שנפלו בקיץ  1917במלחמת העולם הראשונה-במלחמתם נגד
הצבאות הגרמנים ואוסטרים.במקום מונצחים חיילים יהודים אשר לחמו בצבא הרומני.בתום הביקור נמשיך בנסיעה דרך העיר
באקאו.בשעות אחר הצהריים נגיע למלוננו בעיר יאסי.ארוחת ערב במלון.
 01.07.09יום שלישי.
לאחר ארוחת הבוקר ניצא לבית הקברות היהודי בעיר יאסי ונקיים טקס לזכרם של יהודי יאשי שנספו בקרונות המוות
במהלך הפוגרם  28-30ביוני .1940נתייחד עם זיכרם של מאות אלפי יהודי בוקובינה ובסרביה אשר נספו בשואה.בסיום טקס
הזכרון והתייחדות נערוך סיור בעיר יאסי בה היו לפני מלחמת העולם השניה כ 40000-יהודים-קרוב למחצית אוכלוסיית
העיר.בסיור ניראה את ארמון התרבות פארק קופואו המרשים כנסיית שלושת הירארכים ועוד.ארוחת ערב במלון.
 02.07.09יום רביעי .
לארחר ארוחת הבוקר ניצא לביקור בעיירות יהודיות ךפני מלחמת העולם השניה.נגיע לעיר בוטושני עיר עם עבר יהודי
מפואר.משם נמשיך לביקור בקיברי הצדיקים .אחר הצהריים נקיים טקס ו"מצעד החיים"בעיירה דורוהוי.הטקס בהשתתפות
גורמי מימשל מקומיים ונוער.בסיום נגיעה למלון בעיר סוציאבה.ארוחת ערב במלון בליווי פולקלור מקומי.
 03.07.09יום חמישי .
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעבר קניון הרי הביקאז-מהמראות היפים בהרי הקרפטים.ניראה את האגם האדום המיוחד וניסע
דרך חבל ארץ טרנסילבניה-לעבר סינייה העיירה המלכותית בהרי הקרפטים.ארוחת ערב במלון.
 04.07.09יום שישי .
ביקור בבראשוב העיר בעלת האופי האוסטרו הונגרית.נבקר }במידת האפשר{בבית הכנסת.ניראה את המדרחוב היפה.כיכר
העיריה העתיקה תצפית על הכנסיה השחורה.נמשיך לעבר פויינה בראשוב אתר נופש מפורסם ברומניה.משם ניסע לביקור
במבצר בראן-טירה המזוהה עם הרוזן דראקולה האיום.נשוב למלוננו בסיניה לארוחת ערב.
 05.07.09יום שבת.
ביקור בארמון פלש-ארמון מלכי רומניה-מהיפים בארמונות אירופה.נבקר במוזיאן הנשק חדרי קבלת הפנים של מלכי שושלת
הוהנצולרן ועוד.נבקר בגני ארמון המלכים-גנים מדהימים למרגלות הרי הקרפטים}.ציבור שומרי מסורת יוכלו להגיע לארמון
בהליכה נוחה של כ-חצי שעה{אחרי הביקור בארמון נסיעה לפרדיאל לשלושת הארזים.ארוחת ערב במלון.
 06.07.09יום ראשון.
יציאה לעבר בוקרשט.נבקר בבית הכנסת הקוראלי}במידת האפשר{נבקר בארמון ציאוצסקו-מבנה המשרדים המדהים השני
בגודלו בעולם לאחר הפנטגון בארהב.ניראה את כיכר המהפכה שער הניצחון האקדמיה הצבאית.ארוחת צהריים תשולב
במסגרת הסיור בעיר.לקראת ערב העברה לשדה התעופה אוטופני לטיסה לתל אביב.
נחיתה  07.07.09לפנות בוקר

חשוב!
המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים .ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות.
סיורים ואתרים:
בוקרשט  -שער הניצחון ,האקדמיה הצבאית ,בית הכנסת ארמון המלך,
ברשוב  -בית העירייה ,בית הכנסת
פוינה ברשוב  -עיירת סקי
סיניה  -עיירת נופש ,ארמון פלש,
ברן מצודתו של הרוזן דרקולה האגדי
פרדיאל  -עיירת סקי
מחיר הטיול כולל $1099:נטו למינימום  36אנשים ה 5%הנחה בכרטיסי אשראי של חבר צרכננות
כרטיס טיסה בטיסות שכר )ת"א-בוקרשט-ת"א(
אכסון במלון אחד מדרגת תיירות טובה
כלכלה :חצי פנסיון ועוד  1ארוחת צהרים ביום האחרון ביום הראשון המדריך ידאג לכול אדם סנדביץ לדרך כולל שתיהה
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע התוכנית
ביקורים וסיורים כמפורט במסלול
מלווה קבוצה ישראלי מנוסה ואדיב
מס נמל ,היטל ביטחון ודמי רישום
טיפים לנותני שירותים בחו''ל )למעט סבלות(
 5%הנחת כרטיס חבר
מחיר הטיול אינו כולל:
ביטוח רפואי/מטען ,התייקרות במחירי הדלק מעת לעת ,כפי שיפורסם ע"י חברות התעופה והוצאות אישיות.

