
 

 

 הונגריה  שלא  הכרתם  בכחול  ובירוק
 

   ספא במלון+  ,FB  מלונות  ייחודיים  ומפנקים    לילות,  4ימים,    5 
 

 בבודפשט  יום  אחרון   )דיזל ידני(,ימים נהיגה עצמית ברכב לארבעה   4
 

      ה ימים גדושים בנופים ואנשים, חמיש
    בטבע ובתרבות,  מטובלים בכחול עמוק 

רוק עד קצה האופק   שבין הדנובה לטיסה,  וי
 הסוסים והמרחצאות.   

חגיגה של צבע טעם וריח,  גולאש ויין,  
קיורטוש ופלינקה,  חמישה אתרי מורשת 

 עולמית ואין ספור אתרים של יהדות מפוארת.
 

 מנוצחת-אביב  לחוות  הבלתי-מתל  -  1יום  

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

סיור קלה ונתוודע ליחודיות החווה.   נצא ל
 מופע סוסים,  רכיבה עד שקיעה...     בכרכרה,

נספר על הברוזון המכוער,  נצטרף לכירת 

 בחדר היין.           BBQבוקרים וסדנת 
 הסוסים   )חוויה(. - בחוות  נלון

 

 ה  למרומי  הרי  הבוקרחבי  הפוסטממ  -  2יום  

 יים, סופיים,  נלמד על אורח הח-ניסע במישורי העשב האין
בריכות המלח היחידות  לא החי והצומח ביבשה ובמים.   נגיע

נכיר את הנשים היפות ונצא לסיור מקיף באגר.    באירופה.   
נוף מתפתלת בין עצי היער תוביל אותנו במעלות ההרים  -דרך

 האגם.ובמורדות  הישר אל 
 נלון בארמון.        

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

 עד  קצה  הגבול  והנקודה  היהודית  -  3יום  

נצא מוקדם לסיור מפתיע במערת נטיפים,  
יהיה קר ומרשים.   נחצה את ארץ המיעוטים 

נטעם מבירת היין המפורסמת הנשכחים.  
היין של האצילים.   -בכרם ובמרתף  -בעולם  

נדגיש את מקומם החשוב של היהודים במיצוב 
מעמדו של האיזור.   נמשיך אל מרחצאות 

   חמים במיקום מדהים.
 נשוב לארמון לערב הונגרי צבעוני.

 מסע  אחורה  בזמן  -  4יום  

היום בצעידה נמרצת לאורך נפתח את 
נטפס ברכב וברגל לפנינת טבע אגם. ה

מים אפלים בעבר נציין י  ותצפיות נוף,
נעפיל אל ראש המצודה רחוק.  -הלא

נהלך בשבילים הפיאודלית בפסגת ההר.   
היסטוריים ונבקר בכפר שהזמן עצר -פרה

 בו מלכת.   
ברוח  אבירים -לסעודת נסב  בבודפשט 

    הריסות.-הביניים ונקנח בפאב-ימי
 מלון מפנק במרכז העיר.              

 בודפשט  המתחדשת,   בדגש  יהודי  -  5יום  

נבקר ברובע היהודי הגלוי והנסתר,  האנשים 
והבתים,  ההיסטוריה והסיפורים האישיים.  
נכיר את האתרים הבולטים אשר עיצבו את פני 
העיר.   נציין את "תור הזהב" המשלב ישן 

מזומנות למי וחדש,  עבר ועתיד,  הפתעות 
הקניות  -שכבר ביקר בעיר.   לא נשכח את מוקדי

סוף!!(.   לא נפסח על ארוחה דשנה...-)יש,  סוף
   

 עד לטיסת הלילה הבייתה.         

 630-612-5054רייצ'ל  פרטים והרשמה 
rachelcantours@gmail.com 

 
השנה,  לזמני טיסות -ה ללוח**התכנית כפופ
 תלויים.-ולשינויים בלתי
 "  מהווה  ותכללי  מסמך  "הערות

 נפרד  מהצעת  הטיול -חלק  בלתי 
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