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תיירות גאים להציג: 

רומניה  הונגריה  סלובקיה

חג אחד בשלוש מדינות
חוויה לכל החיים!

RAMADA ORADEA
)גרוסוורדין(

ת
   לא שרויה ללא חשש קטניו

א   
ט"

לי
ש

גר 
לזינ

גלאט   בפיקוח הרב אברהם ש
כשר לפסח 

למהדרין

13
שנות ניסיון

 נופשים מרוצים
פי

אל
ו



072-394-8000 

שריינו מקום לפני שיגמר!

חבילת נופש מושלמת 
מלון רמדה ramada  מרשת מלונות רמדה לפסח תשע"ט

מלון רמדה אורדיאה – מלון בוטיק יוקרתי, חדרים ברמה גבוהה

ספא מפואר כולל ג'קוזי וחדי טיפול אקזוטיים, חדר כושר מאובזר

החבילה כוללת:

 טיסות הלוך ושוב  אירוח במלון יוקרה ע"ב פנסיון מלא  3 ארוחות פלוס אוכל 

ושיעורים,  הרצאות  תכניות,  היום   לאורך  פינוקים  פלוס  לטיולים  לקחת  מוכן 

שירה תחרות  לילדים,  ואטרקציות  פעילויות  הלילה   לתוך  וזיצים  שירה  ערבי 

קוסמים תחרויות,  קייטנה-  לבלות,  לצאת  תוכלו  שאתם  לילדים-  בייביסיטר   

 סדר פסח מיוחד, עורך הסדר: אל"מ הרב רמי ראב"ד, מרתק וממתיק בדברים 

אצלנו בפסטורלי מבינים שמה שהופך את החופשה למוצלחת-

זה אוכל מעולה!
אז דאגנו לכם לחוויה קולינרית בליווי שפים בינלאומיים - ארוחות 

מפנקות במיוחד ברמה גבוהה שתגרום לכם להישאר עם טעם של עוד!

גלאט כשר לפסח למהדרין בפיקוח הרב אברהם שלזינגר שליט"א

חו!
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אין מה להתלבט, דאגנו בשבילכם לכל הפרטים הקטנים! 

pastorali678@gmail.com  www.pastoral.co.il  
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שריינו מקום לפני שיגמר!

פסח אחד 
בשלוש מדינות

מלון רמדה אורדיאה ממוקם ברומניה על גבול של סלובקיה והונגריה
במרחק נסיעה תוכלו לבקר במגוון של ערים, מדינות וסגנונות

 החבילה כוללת טיסות הלוך ושוב, 
אך למי שמעוניין בטיסות נוספות:

שדות תעופה באזור: 
אורידאה - פנימי: קונקשיין . 1

למגיעים מבוקרשט
דברצ'ין, הונגריה: שעה ורבע . 2
קלוז: שעתיים וחצי. 3
טמישורה שעתיים וחצי. 4
ארד שעה וחצי. 5
בודפשט, הונגריה: 3 שעות. 6

סלובקיה – קושיצה ופרשוב. 7

ועוד מבחר יעדים מרהיבים! תקבלו עלון המפרט 
את מגוון היעדים והאטרקציות באיזור

בודפשט, הונגריה

הורוטובאג', הונגריה

פרשוב, סלובקיה

קושיצה, סלובקיה

טיולי טבע נפלאים בהרי הטטרה, טיולים בעיר העתיקה, שופינג, המזרקה המזמרת יורה סילוני מים לפי קצב המוזיקה

עיר יפה ומטופחת של אטרקציות ושופינג, מעיינות ונופים עוצרי נשימה 

פארק לאומי המשתרע על פני 800 קמ"ר במזרח הונגריה, 
הידוע בפולקלור ובהיסטוריה התרבותית שלו

במרכז העיר העתיקה תוכלו לטייל באתרים פסטורליים יפהפיים

דברצ'ין, הונגריה

 כ3 שעות 
נסיעה מהמלון

 כשעה 
ורבע 

נסיעה מהמלון

 כשעה 
ורבע 

נסיעה מהמלון

 כ3 שעות
נסיעה מהמלון

 כ3 שעות
נסיעה מהמלון
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שריינו מקום לפני שיגמר!

טיולים ואטרקציות 
פסיעה מהמלון

תוכלו לצאת לטייל במגוון אתרים עוצרי נשימה הסמוכים למלון רמדה אורדיאה:

נסיעה 
קצרה

גן חיות  פארק מים ענק  רכיבה על סוסים  גולף  חץ וקשת  מערות  מרחצאות ספא  רפטינג הררי שוצף 
ומהיר  הפארק הלאומי עם מתקנים לילדים  מגרשי כדורגל ופינג פונג  באולינג  ביליארד  אגם וידה  טיפוס 

אתגרי  סנפלינג  אומגה  פיינטבול  המעיינות התרמיים בבאלי פליקס  פארק המים נימפאה  ועוד ועוד

טורדה מכרה המלח  סאטו מארה – בית כנסת מרשים  ארמון התרבות וקברי צדיקים  סיגעט- ביתו של הסופר 
המפורסם אלי ויזל  בית כנסת מרשים ביופיו ובית כלא מוזיאון מזמן אסירי ציון  טימישוארה  חבל מרמורש  קלוז 

נאפוקה  ועוד ועוד

מבחר עצום של אתרים שנמצאים ממש ליד המלון 
במרחק הליכה! תערוכות בבניין העירייה והמגדל  רג'ינה 

מריה  התיאטרון הלאומי  טירת הברוק  ארמון הנשר 
השחור  המדרחוב  מבצר אורדיאה  בית הכנסת היהודי 

הקהילתי  גן מזרקות מטופח 1 לדצמבר  ועוד ועוד...

מלון רמדה נמצא ממש ליד מגוון קניונים ומרכזי קניות:
מרכז פרימה, קניון לוטוס, קניון ארה, ג'מבו, קריסול, 

פורום ועוד.
ואם רק תצאו מפתח המלון תוכלו ללכת רגלית לחנויות 

רבות בעיר, שווקים ססגוניים במחירים מוזלים.

ים של אטרקציות

טיולים במגוון אתרים עוצרי נשימה 

מיקום מרכזי בעיר מרחק רוצים שופינג?
הליכה

הליכה/ 
נסיעה
קצרה בעיר

נסיעה 
קצרה


