
   

 

 תכנית טיול רכבת טרנסילבניה

 

 כוכבים 4מסיבת פתיחה והגעה לבראשוב למלון  10:11,  בואו נפגש 1יום 

 הסיפורים של הכנסיות המבוצרות של טרנסילבניה 2יום 

 רכבת טרנסילבניה –מוקדם בבוקר לצלילי תזמורת כלי נשיפה נעלה על הרכבת הנוסעים הרומנית הראשונה 

 לטעום ממגוון יינות האיכות הרומניים ולהנות , ל שלוש שעות להכיר חברים חדשיםיעמוד לרשונו פרק זמן ש

 .מסיפורי טרנסילבניה

 , ולאורך כל היום נגלה את הסיפור מאחורי הטירות המבוצרות של ססקיז, עם צהריים נגיע לתחנת הרכבת מורני

 .ארץ הזהלצד ההיסטוריה של המקומות והקהילות שהעשירו את חבל ה, קריט, ויסקרי

 עם הגעתנו לסיגישוארה נבקר במצודת סיגישוארה ונהנה מארוחת ערב , נעזוב את חבל אפרלנד לעת ערב

 .כוכבים בעיר 4בהמשך לינה במלון , נהדרת

 

 
 



   

 

 - ליעד חדש נצא, אחרי ארוחת הבוקר, 00:00בשעה  .מסורתיתהנספר את הסיפור של מלאכת היד   .3יום 

Mediaş כמו שנראה ונשמע בעת נסיעת הרכת טרנסילבניה  נהיה מהופנטים על ידי סיפורים ונופים של. מדיאש

 -עבר החוויות התרבותיות הראשונות שלנו של האזור  בקבוצות קטנות נצא אלו,  ,Mediaş נעצור בתחנת הרכבת.

 אחרי ארוחת.לאריגהועד רעפי הגג  יציקת מ, נחווה מסורות טרנסילבניות, היום במהלך. סדנאות מסורתיותו

, בנסיעה לכיוון אלבה יוליה נתחיל, אחר הצהריים יורדכש. נמשיך את היום שלנו עם האמנים המקומיים, הצהריים

, לאחר רגע בלתי נשכח זה, המשמרות המסורתי והמסוגנן לטקס החלפת 00:00בשעה שם משמר העיר יצפה לנו 

 במלון טרנסילבניה המעולה נצא לארוחת ערב ולינה

 

 

 

 

 .טרנסילבניהשל חבל המטבח המסורתי . 4יום 

כדי להוביל , מחכה לנו אחר כך בתחנהטרנסילבניה רכבת   .נתחיל את היום שלנו בסיור במצודת אלבה קרולינה

 סבש.Sebeş - אותנו אל היעד הבא שלנו

 התציג את האורגו, תפתח את שעריה שהכנסייה האוונגליסטית של סב: עבורנווכן שהאירוע מיוחד יהיה ,כאן

 .מקהלהשירת יציע לנו קונצרט ייחודי של מוסיקה קלאסית ואשר ינגן לנו  0901 משנת

שאנו מבשלים ומגלים מתכונים כ, עם חוויה גסטרונומית ייחודית נמשיך בסדרה של אירועים בלתי נשכחים

 .טרנסילבניים מסורתיים

 על נהנה מסיפורי אגדותו,  של סיביוראה את הנוף היפה נ, שעות 1במשך ו  ,נטייל עם הרכבתהצהריים  אחר

 .תוטורקי התקפותב ועמדחזקים הביצורים הכאשר ההתקפות על סיביו 

זה הלילה האחרון שלנו  .אנחנו מזמינים אתכם למסיבה, אחרי הפסקה קצרה של מנוחה, שם, בערב נגיע לסיביו

 כוכבים 4לינה במלון , החגיגה ראויליחד והוא ראוי 



   

 

 

 

 

שבו כינורות , קונצרט בחוץ - 00:00יהיה לנו אירוע מיוחד בשעה , אחרי ארוחת הבוקר ,סיביו ופגאראש, 5 יום

נעלה על הרכבת , לאחר מכן. גדולות ומקהלות מודרניות כאחד קלאסיות וויולות ישמח אותנו עם אריות של אופרות

 .בין הקירות הישנים של המצודה 01:10עם ארוחת צהריים  ,Fagagras המצודה של לכיוון, פעם נוספת



   

 

 

ל או פרופילים "דוא ,יהיה הזמן המתאים להחליף כתובות, מפגאראש לבראשוב, הסופי של המסע שלנו השלב

, ימים של חוויות בלתי נשכחות 5לאחר  ,17:00 בסביבות.ם שמירה על קשר עם החברים החדשים בפייסבוק לש

 .תחנת הרכבת בראשוב: שלנו נגיע לנקודת הסיום של המסעות

 בחבילה כלוליםההשירותים 

 כוכבים 4במלונות לילות לינה  4

 נסיעה ברכבתו וטובוס תיירים מפואראהעברות ב

 אוכל על בסיסי פנסיון מלא וכן חטיפים ושתייה בעת הנסיעה ברכבת

 כניסה לאתרים ולפעילויות

 


