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בשנת  2015ביקרו ברומניה כ 350-אלף ישראלים ומספרם רק ילך ויגדל השנה ,עם הרחבת מספר הטיסות ליעד
הפופולארי  .סיור קצר במדינה מגלה מדוע היא כה חביבה על הישראלים
 :Categoryתיירות

קצת קשה 'לטעום' מדינה גדולה כמו רומניה בשלושה ימים אך אנסה לתת לכם מקצת ממה שהצלחנו לראות בשלושה
ימי סיור צפופים באזורי התיירות המרכזיים והמוכרים של רומניה .אז אתחיל בזה שאת הנסיעה הראשונה שלי לרומניה
עשיתי כילד צעיר עם הורי אי שם בשנת  . 1972עכשיו בשלהי שנת  2016חזרתי לשם כאדם מבוגר וסיירתי בחלק
גדול מהמקומות שביקרתי בהם כילד צעיר .לחיוב אומר ,שהמראות היפים שנחרטו בזיכרונות ילדותי ברובם נותרו
בתפארתם .מנגד ,חלק מהתשתיות של המדינה לא השתנו בהרבה מאז .1972
רומניה ארץ יפה .יפה מאוד! שילוב של נופים הרריים ,מישורים אין סופיים ,חופי הים השחור .ערי מבצר עתיקות מימי
הביניים .שילוב מהמם של נופים ,אנשים ותרבויות שונות .רומניה היא ארץ שהחליפה הרבה ידיים בעברה וכתוצאה
מכך יצרה בליל אוכלוסיות.
רומנים אורתודוכסים ,גרמנים ,צוענים ויהודים .התרבות הרומנית היא תמהיל ומשלבת בחובה גם השפעות עותומאניות
שבאות לידי ביטוי בלמעלה ממאה מילים טורקיות שהפכו לחלק מהשפה הרומנית .מאכלים שהרומנים 'אימצו'
מהמטבח הטורקי.

Page: 1

רומניה  :טבע ,היסטוריה ,קולינאריה ,חיי לילה ,ספא וקניות
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7

הישראלים 'גילו את רומניה' מזמן .רומניה הייתה המדינה הקומוניסטית היחידה ששמרה על קשריה הדיפלומטיים עם
ישראל לאורך כל שנות קיום המדינה .בתקופת הרודן צ'אוצסקו רומניה איפשרה ליהודים שחיו בה עדיין לצאת
לישראל בתמורה לתשלום כופר .ישראלים ,בעיקר יוצאי רומניה לשעבר ביקרו במשך כל אותן השנים ברומניה
והקשרים התרבותיים המשיכו.
מאז המהפכה ,בשנת  1989שהפילה את המשטר הרודני הקומוניסטי הקשרים הכלכליים בין רומניה לישראל עלו
ברמתם וכיום ההשקעות והסחר בין ישראל לרומניה הינם גורם משמעותי ביותר לכלכלה המקומית.

התיירות הינה
מרכיב חשוב ביחסים בין רומניה לישראל ועל פי הנתונים שסיפקו לנו אנשי משרד הכלכלה ורשות התיירות הרומנית
בין  300ל  400-אלף ישראלים ביקרו ברומניה בשנת  .2015הישראלים מדורגים במקום השני במספר המבקרים
ברומניה .מדוע ההבדלים במספרים? סביר להניח בגלל שחלק לא מועט מהישראלים המגיעים לרומניה נכנסים אליה
עם דרכונים של האיחוד האירופאי – חלקם צאצאים לעולים שעלו ארצה מרומניה.
מה הם כיום המרכיבים העיקריים של התיירות הישראלית לרומניה?
נופשונים של ועדי עובדים
קבוצות תמריץ
בודדים הבאים בעיקר לבוקרשט לחוות את חיי הלילה ,המסעדות ,קניות זולות וסצנת הקזינו הענפה
טיולי ספא קלאסיים וטיפולים רפואיים קוסמטיים )שינים ,מתיחות פנים והצערה ,בוטוקס ,חומצה הילריאנית(
טיולי סופ"ש – נופשוני סוף שבוע בעיקר לבוקרשט
נופשונים בקיץ בים השחור קונסטנצה ומאמאיה
טיולי משפחות – בעיקר מסלולי 'כוכב' מבוקרשט ,סינאיה ומבראשוב
חבילות סקי בחורף בעיקר בפויאנה ברשוב
טיולי 'שורשים'
במסגרת הסיור ביקרנו בבוקרשט ,מסעדות ,חיי לילה ,מסיבות מועדונים וכמובן קזינו .סינאיה – עיר נופש עתיקה בה
נמצא ארמון פלאש ,קזינו מפואר וספא ומשמשת גם כבסיס לטיולי 'כוכב' ,העיר ברשוב אחת מעריה היפות של רומניה
שהוקמה במאה ה 12-על ידי הגרמנים וההשפעה הגרמנית ניכרת ברחובותיה העתיקים .פויאנה ברשוב הממוקמת מעל
בראשוב היא עיירת סקי וספורט חורף החשובה ברומניה ומוכרת בכל אירופה .אלו הם מקומות נופש קלאסיים
שחלקכם ביקרו בהם או קרוב לוודאי שמעו עליהם .לא אכביר מילים ואתן לתמונות לדבר.
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מה יש לרומניה

להציע מעבר למרכיבים העיקריים הללו ?

נישות :טיולי ספורט – בעיקר טרקים רגליים בהרי הקרפטים ,רכיבה על אופניים ,סיורי  , 4X4סיורי צילום לחובבים
ולמתקדמים ,סיורים בערי מבצר עתיקות שהשתמרו מתקופת ימי הביניים ,סיורי גסטרונומיה וקולינריה עם דגשים על
ביקורים וטעימות ביקבים  .תרבות היין ארוכת שנים ברומניה שזוכה כעת לרנסאנס .עשרות רבות של יקבים חדשים
מוקמים ולעומתם יקבים ישנים נקנים על ידי משקיעים ומשופצים באהבה רבה.
דוגמה מצוינת לכך הוא יקב רוטנברג  .יקב שנקנה על ידי יזם ישראלי בשם מיכאל רוטנברג שעשה את הונו בתעשיית
ההי-טק הישראלית ומצא עצמו חוזר לשורשיו הרומניים .האיש רכש בתחילת שנות ה 2000-קרקעות עם יקב הרוס
ששימש כאורווה ומחסנים ,שיפץ ,השקיע וכיום מפיק יינות אדומים – בעיקר מזן מרלו באיכות גבוהה ביותר שזכתה
להכרה ברומניה ובתחרויות בינלאומיות.
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סוד שמור שאך
מעטים מכירים היא הדלתא של הדנובה .איזור טבע קסום של עשרות אלפי קמ"ר של נחלים ,אגמים ונהרות המחוברים
האחד לשני בשרשרת של תעלות טבעיות .זהו אזור טבע אקולוגי ,שמורת טבע ענקית מהחשובות באירופה ואולי גם
בעולם בו חיים אלפים רבים של בעלי חיים ,דגים ,ציפורים שחלקם ייחודיים רק לאזור זה.
היתרונות ברומניה רבים :ניתן 'לתפור' טיולים בעלויות זולות מאוד ,מרחק הטיסה הקצר ,הגברת התדירויות בקו
התעופה המרכזי לבוקרשט וכניסת חברות לאו קוסט לפעילות ,מביאים לירידה מתמדת במחירי הטיסות.
חברת הלאו קוסט הרומנית "בלו אייר" תחל להפעיל קו טיסות סדיר מבוקרשט לתל אביב בחודש ינואר הקרוב.
הטיסות יופעלו  3פעמים בשבוע בימי ראשון שני וחמישי והמחיר יתחיל ב 35-אירו לכיוון כולל מיסי נמל ומטען יד.
מחירי המלונות היוקרתיים של בוקרשט גם הם זולים .ניתן בקלות למצוא מלונות ברמת  5כוכבים מרשתות ידועות כמו
הילטון ,שרתון ,מריוט ,רדיסון בלו בוקרשט ,במחירים של  100-120אירו לזוג ללילה כולל ארוחת בוקר עשירה.
לעומתם ,מלונות  4כוכבים ברמה טובה במחירים של  70-80אירו לזוג ללילה .המחירים במלונות בסינאיה ,בראשוב,
מאמיה וקונסטנטה זולים בהרבה ממחירי העיר הגדולה.
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בלי קניות אי
אפשר ...אפשר ואולי חובה להגיע לקניון  AFI MALLבבעלות אפריקה ישראל  .זהו קניון ענק ,השני בגודלו במזרח
אירופה והגדול ביותר ברומניה .אפשר לבלות בו בקלות יום שלם של קניות עם מיטב המותגים הבינלאומיים המוכרים
והאהובים על הצרכן הישראלי .המחירים זולים בהשוואה לארץ ובחלק מהמקרים גם לעומת מחירי המוצרים במדינות
מערב אירופה .תכינו מקום במזוודות!!!
לקינוח :לא ביקרנו אך שמענו על מרכז ספא עצום וחדש הגדול מסוגו במרכז אירופה שנפתח בתחילת השנה בקרבת
בוקרשט  20ק"מ ממרכז העיר  .המרכז נקרא  THERME BUCHARESTIומכסה שטח של  30,000מטר מרובע של
בריכות ספא מקורות ופתוחות .אזורי מרגוע ,מנוחה וטיפולים ,צמחיה טרופית ,מסעדות ובארים ,בקיצור גן-עדן .המקום
בבעלות חברה אוסטרית והוקם על ידי חברה גרמנית.
מתאים לבודדים ,משפחות וקבוצות .ממה ששמעתי ממבקרים במרכז הספא ,שישבו לידי בטיסה ארצה וממה שקראתי
עליו ,חובה לשלב ביקור במסגרת השהייה בבוקרשט .ניתן להגיע אליו במונית ,ברכב  ,בהסעות מאורגנות ממרכז
בוקרשט או בתחבורה פרטית של הספא עצמו.
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לסיכום ,רומניה
מוכרת לרבים מאיתנו אך אנו טעמנו רק חלק קטן ממה שיש לה להציע לתייר הישראלי .אין ספק שהפוטנציאל של
רומניה כיעד תיירות מרכזי לישראלים צפוי לגדול בעיקר בזכות הגדלת תדירויות הטיסות בין שתי המדינות.

אורח של משרד הכלכלה הרומני ,רשות התיירות הרומנית וחברת התעופה טארום.
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