
 

 

 אינסנטיב  אינטנסיבי    -טיול  תמריץ    
 

 ובירוק  בכחול  אקשן  הונגרי
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חמישה ימים מרתקים של אקשן 

מפתיע כל יום מחדש,   מגוון, 
              מטובלים בטבע ובתרבות, 

 מרחצאותיסה, בין הדנובה לט
וסוסים,  חגיגה של צבע טעם וריח, 

 קיורטוש ופלינקה. גולאש ויין,  
 

 מנוצחת-אביב  לחוות  הבלתי-מתל  -  1יום  

לה רכבים ואחרי שעה קננחת בבודפשט,  נשכור 
צהרים -בארוחת נחליף אותם בסוסים.   נתכבד

               ת,  קבוצתי  ODTפעילותקלה ונצא ל
    מופע סוסים,  רכיבה עד שקיעה.    סיור בכרכרה,

נספר על הברוזון המכוער, נצטרף לכירת בוקרים 

           בחדר היין.  BBQוסדנת
 הסוסים   )חוויה(. - בחוות  נלון

 

 
 ממרחבי  הפוסטה    -  2יום  

י  הבוק  למרומי  הר  

אורח  נלמד על סופיים,  -ניסע במישורי העשב האין
               החי והצומח ביבשה ובמים.   החיים, 

       -יין  -במרתף יסתיים  באגר  קצר  סיור 
 צהרים לאור נרות.   -בארוחת

נוף הררית ומתפתלת תוביל אותנו         -ךדר
 ומרחצאות   מהירות  לפארק חבלים,  מגלשות

         מדהים. במיקום  חמים 
 נלון בארמון.



 

 

    -  טוקאי  -  3יום  
 "יין  המלכים  ומלך  היינות"

נפתח את היום בצעידה נמרצת לאורך האגם.   
  -נטעם מבירת היין המפורסמת בעולם  

     באופניים ובקאנו  )צהרים על הנהר(,  
 היין של האצילים.   -בכרם ובמרתף

ם החשוב של היהודים נדגיש את מקומ
  של האיזור.במיצוב מעמדו 

 נשוב לארמון לערב הונגרי צבעוני.         

 ארוכה  הדרך  לבודפשט  -  4יום  

ומלאת  הפתעות    

   ברכבת הררית נטפס לפנינת טבע,  
נכיר את בריכות המלח היחידות 
באירופה ונאכל צהרים עם הנשים 

 היפות.   
ץ ומגפיים,  בו-נחקור מערות בחליפות

ראש,  עם סולמות -קסדות ופנסי
 וחבלים...  

אבירים ברוח -בבודפשט נסב לסעודת
       הריסות.-הביניים ונקנח בפאב-ימי

 מלון מפנק במרכז העיר.

 וגדוש  במיוחד יום  אחרון   -  5יום  

   היהודי הגלוי והנסתר,  -נבקר ברובע
                האתרים הבולטים  נצפה על

 העיר.     פני את  עיצבו  אשר 
               !( ,!??נאותגר במשחקי המלטות )

            הקניות -מוקדי את  נשכח  ולא 
 (,   !!  סוף-סוף   )יש,  

 וחדש,  ישן   נציין את "תור הזהב" המשלב
   ועתיד.   עבר 

 לא נפסח על ארוחה דשנה...   
 ה.עד לטיסת הלילה הביית

 מה אצלפרטים והרש

   630-612-0545רייצ'ל        

rachelcantours@gmail.com 

  תלויים ולהעדפותיכם.-הטיסות,  שינויים בלתי-ההצעה כפופה ללוח
 

 נפרד  מהצעת  הטיול -"  מהווה  חלק  בלתי ותכללי  מסמך  "הערות
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