
 

 

 "ב.ד.גרייבר" סיטונאי תעופה ותיירות
 בשיתוף עם 

 העמותה לקידום יהדות רומניה בישראל
 

 שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה 
 שנים לפוגרום ביאשי 75" במלאת ברומניה מצעד החייםל "

 
 
 

               
 
 

 תוכניתמסלול ה
 

  חבל מולדובה ברומניהמתל אביב אל   8.7.2016  -יום שישי   – 1יום 

 ,IASI עיר יאסיבסיור ב . נתחיל את טיולנוהצהרייםאליה נגיע בשעות  חבל מולדובה ברומניה,בירת  יאסינצא בטיסה מנתב"ג אל 

בהמשך נתרשם מהמבנה המדהים של ארמון הפרלמנט, נסיית "טריי הירארכי" והתיאטרון הלאומי. הכולל את ארמון התרבות, כ
בהמשך נטייל בפארק קֹופֹואּו שרק לאחרונה שופץ במטרה לשמר את אחד המבנים המרשימים בעיר האוניברסיטאות. 

(Copou) ,.ילת יהודי יאשיומפגש עם ראשי קה ןארוחת ערב במלו קבלת שבת בתום הסיור נגיע למלוננו.  

 



 

 

 , גורה הומורולוי – המנזרים המצויירים  -וורונץ   -   9.7.2016  -יום שבת  – 2יום 
לשומרי המסורת שבינינו, תפילה בבית הכנסת וסעודת שבת. לאחר הסעודה , סיורים רגליים יחד עם מדריך הקבוצה. למעוניינים 

במנזר  לביקור תקיימה אחת הקהילות היהודיות של אזור בוקובינה. נמשיך, שם הגורה הומורולויבעיירה  נבקר בטיול מאורגן,
סצנה של "יום הדין" לפרטי פרטיו וגוון  -", המכונה "הקפלה הסיקסטינית של המזרח" עם הציור המפורסם וורונץהמצוייר "

 .התכלת שלו הידוע בעולם
 

  טושאניבו -טכס לזכר יהדות יאשי   - 10.7.2016  -יום ראשון  – 3יום 
, בקבר האחים, לזכר בהשתתפות ראש העיר אזכרה , הבוקר נצא אל בית העלמין היהודי של העיר יאשי, שם נערוך טכס

הטכס נמשיך בנסיעה אל בוטושאני, בדרך נעצור  לאחר יהודי יאשי והסביבה. 20,000ורצח  (28.6.1941) הפוגרום ביהודי יאשי
לאחר ארוחת הערב נצא לערב סיור עיר והעברה למלון.  ה". בהגיענו לבוטושאני,לטכס אזכרה, בקבר האחים שב"פודו אילואי

וראשי הקהילה  מנהל המחוז,, בחסות ראש העיר בוטושאני פולקלור משולב מוזיקה רומנית מקומית וגם מוזיקה חסידית מהארץ
 .היהודית בבוטושאני

 
  "מצעד החיים" –דורוהוי   -  11.7.2016  -יום שני   – 4יום 

הבוקר ניסע לדורוהוי , נשמע בדרכנו את סיפור הפוגרום של משפחות רבות מהקהילה היהודית בעיר. עם ההגעה לבית העירייה, 

יעמוד רס'ן מיל'  המצעד בראש ,(1.7.1940ברומניה )  1-אל האנדרטה בית העלמין , לזכר קורבנות הפוגרום ה נצא במצעד

זכר השואה למדינת רומניה, אשר יזם ותכנן את הפרויקט. בהשתתפות ניצולי הרב יוסף וסרמן, מהעמותה הפרלמנטרית ל
שואה עם בני הדור השני והשלישי, ראשי הערים ,  אישי ציבור וחברי "צוות" במדים, ראשי ואנשי הקהילות היהודיות 

. אחה"צ שי הקהילה היהודית, חברי הנהלת העיר וראלאחר מכן ניפגש על קפה ועוגה עם ראש העיר דורוחוי בישראל וברומניה.

חיה  2-עד מלחמת העולם ה ,"ירושלים של מזרח אירופה" ע"פ האמונה היהודית – PIATRA NEAMT ניאמץפיאטרה ניסע ל

לינה  )הבעש"ט(. טוב-בית הכנסת העתיק ע"ש הבעל שם נראה אתפה אחת הקהילות היהודיות הגדולות במזרח אירופה.
 וארוחת ערב בפיאטרה ניאמץ.

     
 האגם האדום – מעברי הביקאז –   12.7.2016  -יום שלישי   – 5יום 

ונצפה על האגם המדהים ובקניון נצא  המרשים , נבקר בסכרBICAZ  דרכנו חוצה את מעבר ההרים ביקאז לאחר ארוחת הבוקר,

הגדול למרגלות הקרפטים נחצה את העמק עוד ,תוצר של התפרצות וולקנית. הפסטורלי להליכה קצרה.נמשיך אל "האגם האדום"
ממוזיקה ערב במהלכה נהנה  ארוחתואח"כ  ,להתרעננות ,באזור עמק הפראחובה למלוננונגיע , לעת ערב טבול בשדות פורייםה

 רומנית מקומית
 

  ברשובו סינאיה – 13.7.2016  -יום רביעי   - 6יום 

 קרול המלך בתקופת-19 ה המאה בסוף שנבנה ירופה,בא היפים אחד - פלש בארמון  נבקר ניסע לסינאיה, הבוקר ארוחת לאחר
נצא לטייל בבירת  בתום הביקור האוסטרי, ליימן אשר שימש כארכיטקט הראשי של חצר המלוכה הרומני.  י“ע ותוכנן 1-ה

 מאות לפני בבראשוב הגדולה השריפה עקב כך הקרויה ל הכנסייה השחורה,א נצפה העתיקה, מהעיר נתרשם. ברשוב הקרפטים
שנים. נמשיך לבקר  לפני מספר ושופץ 1901 -ב שנוסד המרשים הכנסת בביתשחורה ונבקר  הכנסייה הותירה את אשר שנים

 החורף וסקי הנופש בעיירת דיוקנו של יצחק רבין, חתן הפרס. בהמשך ניסע לביקור עם הפסל בגן פרס נובל, היכן שנמצא
 מלון.. ארוחת ערב בבראשוב באירופה, פויאנה מהמפורסמות

 
 תל אביב – בוקרשט – בראן  - 14.7.2016   -יום חמישי  -7יום 
 הטירה דרקולה. של לאגדתו חיים ונותנים לזו חוברים זה והמסתורין ההיסטוריה בו מקום ,בראן לטירת לביקור ניסע בוקר עם

 בצומת דרכים צוק על הבנויה כמצודה והמחודדים, העגולים מגדליה שלל על ,למרחק נראית ,העיר נופי על שמשקיפה הלבנה
הבירה עטופת הירק, לסיור הכרות הכולל את "שער  BUCHAREST נמשיך אל עבר בוקרשט לטרנסילבניה. ולאכיה את המחברת

 ה, כיכר המהפכה, ארמון המלוכה ובנין המפלגה הקומוניסטית )לשעבר( ושדרת המזרקות.יהניצחון", פיאצה ושדרות ויקטור
למנט" הרומני הנחשב למבנה השני בגודלו בעולם לאחר הפנטגון ונצפה אל בית הכנסת הגדול והמפואר "ארמון הפראת  ראהנ

לביקור ו להשלמת סיורים את השעות שנותרו )מותנה בשעת טיסה( בטרם נצא לכוון שדה התעופה, נוכל להקדיש "קוראל".
 זרה ארצה בתום טיול מעניין וחווייתי.  באחד ממרכזי הקניות הגדולים והחדישים של העיר. העברה לשדה וטיסה ח

 

 לכל משתתפי המצעד נקיים יום עיון והכנה ב"יד ושם"
 " ומדריך הטיולגרייבריתכנו שינויים בסדר הביקורים והלינות לפי שיקול חברת "

 



 

 

 המחיר כולל

 בחברת  סדירות  טיסות בינלאומיותTAROM   ,טטיסת בוקר בהלוך ליאסי וטיסת ערב בחזור מבוקרש  

 )מסי נמל והיטלי בטחון ודלק )נכון למועד הפרסום 

 ון מדרגה ראשונה בתי מל 

  :למעוניינים באוכל כשר באמצעות הקהילה היהודית , תהיה תוספת תשלום(  חצי פנסיוןכלכלה( 

 אוטובוס תיירים חדיש, מפואר וממוזג:  תחבורה 

  מדריך ישראלי 

 כניסות לאתרים וטכסים עפ"י התוכנית 

 ומדריך מקומיי השרות , נהג תשר לנותנ. 
 

 המחיר אינו כולל:

 ביטוח רפואי, אישי ומטען,  הוצאות בעלות אופי אישי 

 "כל מה שלא צוין בסעיף "המחיר כולל 

 תשר למדריך הישראלי 
 

 רשימת המלונות ו/ או דומה :

 כתובת אינטרנט מלון* עיר

 *HOTEL UNIREA 4 לילות( 2יאשי ) 
  http://www.hotelunirea.ro / 

 

 *HOTEL RAPSODIA 4 לילות( 1בוטושאני )
otelrapsodia.rohttp://www.h/ 

 *HOTEL CENTRAL 4 לילות( 1פיאטרה ניאמץ )
http://www.centralplazahotel.ro/en/Home 

 MARIDOR COMPLEX 4*  http://maridor.ro/ro/galerie.html#prettyPhoto לילות( 2עמק הפראחובה והקרפטים ) 

 המלון. ייתכנו שינויים ברשימת בתי  *המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם מדרגה ראשונה

 
 

  2016ליולי   14-8 תאריכים: 
 
 

 
 
 

 
 הערות:

  במידה ותהיה עליה במחיר הדלק או מיסי נמל תחול עליה במחיר. ליום הצעה זוהמחיר כולל תוספת דלק ומיסי נמל . 

 בשקלים ישולם לפי שער החליפין ביום התשלום. המחיר 

 למשלמים באמצעות כרטיס אשראי "חבר" תינתן הנחה עפ"י ההסכם במעמד החיוב. 

  לנוסע. 100$אין הצעה זו מהווה אישור מקומות על הטיסות, להבטחת המקומות נדרשת מקדמה מראש של 

 ט.ל.ח 
 
 

 בתודה על שיתוף הפעולה,
 מריוס ליבוביץ  

 ,לאדם בחדר זוגי נטו  מחיר
 באוטובוס נוסעים משלמים 35 למינימום 

1120$ 

 250$ תוספת ליחיד בחדר זוגי

http://www.hotelunirea.ro/
http://www.hotelunirea.ro/
http://www.hotelrapsodia.ro/
http://www.centralplazahotel.ro/en/Home
http://www.centralplazahotel.ro/en/Home
http://maridor.ro/ro/galerie.html#prettyPhoto

