*

Bucharest

חובה לבקר...

בעבר כונתה בוקרשט "פריז הקטנה של מזרח אירופה" הודות לאדריכלות ראוותנית ,שער ניצחון
מרשים ו 3-שדרות רחבות ומרהיבות בסגנון ה"שאנז – אליזה" שמחלקות אותה .לצד היותה עיר
בירה סואנת ורועשת ,תמצאו בעיר פארקים רחבי ידיים שמציעים שקט ושלווה.

בכדי למצות את ההנאות הרבות הטמונות בעיר לצד משחקי הפוקר שייערכו  ,24/7קיבצנו
עבורכם מידע והכוונה על העיר ,לרבות האטרקציות החשובות ,מסעדות מומלצות ועוד כמה
טיפים להתמצאות מהירה .לו"ז אירועי הפוקר מצורף גם הוא.
שדרת ויקטוריה (  – )Calea Victorieiהיפה ברחובות העיר.
בתחילתה תמצאו את כיכר האומות המאוחדות ובסופה את
כיכר הניצחון .עיקר האטרקציות של הי רוהמבנים המרשימים
שלה מרוכזים בה ,והיא נפרסת על פני  2700מטר .השדירה
נהנית ממוניטין של יוקרה והדר – חנויות של מותגי יוקרה
(ארמאני ,ורסאצ'ה ועוד) נמצאות בה ,לצד מלונות יוקרה
ובתי קזינו מהודרים.
כיכר המהפכה (  - )Piata Revolutieiבמרכז השדירה נמצאת
הכיכר החשובה בהיסטוריה של העיר .כאן נערכו הפגנות הענק
נגד הרודן צ'אוסקו ב ,1989-שהובילו להפלתו והוצאתו להורג.
בכיכר שוכנים המוזיאון הלאומי לאמנות ששימש בעבר כארמון
המלך והאטנאום הרומני – מבנה מרהיב ומפואר ביופיו המשמש
כאולם קונצרטים.
ארמון הפרלמנט ( )Palatul Parlamentuluiנבנה בתחילת
שנות ה 80-כארמונו של צ'אושסקו ,ונקרא "ארמון העם,
בעת הקמתו .לאחר מהפכה ,הוחלט לשכן בו את הפרלמנט
הרומני ומשרדי הממשלה .זהו הבניין השני בגודלו בעולם,
אחרי הפנטגון – ויש בו מאות חדרים ומרתפים .ניתן להצטרף
לסיור באנגלית בבניין.

המרחצאות החמים ()THERME BUCHARESTI
 10דקות נסיעה מבוקרשט נמצאים המעיינות החמים של
בוקרשט – גן עדן אקזוטי המבוסס כולו על מים תרמיים 8 .בריכות
שונות ,אשר המים בהן מגיעים לטמפרטורה של  33מעלות ,פזורות
ברחבי הגנים הענקיים במקום .לצד ספא שכולו הירגעות בסאונות
טרמיות ועיסויים מפנקים ,תמצאו גם פארק מים עם בריכת גלים
ענקית ,מזחלות על מגלשות ובר ענק.
כניסה למבוגר לכל האזורים עולה  90רון (כ 80-שח) ליום.
האתר פתוח כל יום מ 9:00-בבוקר ועד חצות.
שער הניצחון ( )Arcul de Triumfניצב בצפונה של העיר ומהווה
נקודת מפגש של שלושת השדרות המרכזיות .השער הוקם נבנה
במקור מעץ בשנת  1922להנצחת נצחון הצבא במלחמת העולם
הראשונהלאחר  13שנה ,נבנה מחדש שער מאבן ושיש ,העתק
לשער הניצחון בפריז ,כאות לקשרי הידידות בין שתי המדינות.
גובהו  37מטר ,ואת חזיתו מעטרים תגליפים מרהיבים המציינים
סימני דרך בהיסטוריה הרומנית .ניתן לעלות במדרגות הפנימיות
אל גג השער – משם נשקפת תצפית מרשימה על העיר.
רובע ליפסקני – העיר העתיקה בבוקרשט הוא מקום מדהים
להסתובב בו .לצד מבנים עתיקים שבנייתם הייחודית נשתמרה
ברבות השנים – הרובע מלא במסעדות וברים הומי אדם ומהווה
את אזור הבילוי העיקרי למקומיים ותיירים.
פארק הרסטראו )Heratrau( :הפארק הגדול והיפה בעיר ,ובתוכו
אגם מרהיב בו ניתן לשוט בסירת פדלים או מנוע .הפארק שוכן
בצפון העיר ,בסמוך לשער הניצחון .הפארק מתהדר בגינות נוי
מעוצבות ,מזרקות ,פסלים מתקני שעשועים וספורט.
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חובה לאכול...

אוכל –לא רק ממליגה:

האוכל ממלא תפקיד חשוב בתרבות המקומית ,והמטבח הרומני מושפע מהמטבח הבלקני והטורקי.
מנות כמו איקרה ,קבב רומני וצ'ורבה הן מהמפורסמות שהוא ייצר .ברחוב תמצאו דוכני אוכל
רבים ,לרבות מאפיות המוכרות בייגלה רומני במגוון מילויים – מומלץ!
 - Caru Cu Bereמהוותיקות והנחשבות בעיר.
בתפריט תמצאו מאכלים רומניים אוטנתיים ,ובערב מתנגנת
מוזיקת פולקלור עממית להשלמת האווירה .המסעדה כמעט
תמיד מלאה – אז כדאי להזמין מקום מראש .לכו על הקבב!
כתובת,Strada Stavropoleos 5 :
טלפון+40 726 282 373 :
 - La Mamaרשת מסעדות רומנית.
המציעה מנות עיקריות משובחות ומשביעות במחירים סבירים.
מומלץ לנסות את ה( Supa de Perisoar -מרק כדורי בשר)
ואת סלט החצילים שמוגשים במקום.
כתובת Strada Băcani 1 -

 - Vacamuuuממסעדת הבשרים המובילה בעיר!
לצד נתחים מסורתיים איכותיים ,תמצאו כאן "טומהוק סטייק"
ו"קובו" .הבשר טרי ואיכותי ,ומוצג במקררי יישון.
כתובת Calea Floreasca No 111 -

 – JOSEPHהמסעדה של השף הישראלי יוסף חדד,
נחשבת לאחת המסעדות הטובות בעיר .תפריט פיוז'ן מודרני
מחומרים איכותיים.
כתובתStr. Dr. Ion Cantacuzino 8 :

 – BENIHANAרשת מסעדות בינלאומית מהמטבח היפני,
עם סניפים בלונדון ,ווגאס ,מקאו ועוד .לצד מנות מדהימות
ואווירה מחשמלת – הגימיק הוא הכנת הסושי ע"י הטבחים
מול הפנים שלכם...
כתובת – מלון הווארד ג'ונסון,
טלפון להזמנת מקום – 0040212015000
 – ELLINIKONמסעדה יוונית אוטנתית ומשובחת,
עם מוזיקה ויאסו ואוזו וצלחות שנשברות...
כתובת Strada Helesteului 30 -

 - Partriziaמסעדה איטלקית עם מגוון מנות מיוחדות .חומרי
הגלם האיכותיים שמשתמשים בהם להכנת המנות נותנות טעם
נפלא – לאוהבי המטבח האיטלקי!
כתובת Strada Mihail Moxa 12 -
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חובה לבלות...

!ITS PARTY TIME

את הערב פותחים בשתיית אלכוהול בבארים (שנסגרים בחצות) ,ואת הלילה מתחילים במועדונים.
רמה גבוהה ,מחירים נמוכים ואנשים יפים – בוקרשט היא המקום למסיבות – ומומלץ להזמין
שולחן פרטי כדי להעצים את הערב..
 – SKY BARהבר הראשון שהוקם על גג בניין בעיר .המקום
מעוצב להפליא ,מציע אווירה נעימה ונופי העיר הנשקפים
מהחלונות משמשים כתפאורה .כתובת Calea Dorobanti 155 -
להזמנות +40724 759 227 -
 – INTERBELICנחשב לבר הקוקטיילים הטוב ביותר בבוקרשט.
ממוקם בעיר העתיקה ומציע אלכוהול משובח.
כתובת – strada lipscani 12

המועדונים המומלצים:

 - BAMBOOנחשב לאחד המועדונים המובילים באירופה ומהווה
נקודת חובה לבליינים המשיעים לבוקרשט .המועדון ענק ,עם
מערכות תאורה והגברה מתקדמות ותקליטני על מכל העולם.
 – BOAראשי התיבות הם  , BEAT OF ANGELSולא סתם –
למועדון הזה יש את מערכת הסאונד הטובה ביותר ששמעתם.
תוסיפו לזה אנשים יפים ומוזיקה איכותית – והנה מועדון
שחייבים לבקר בו! היום המומלץ בשבוע הוא שבת ,מומלץ
להגיע באזור השעה  1:00ולהזמין שולחן מראש.
 – CLUB Aנמצא בכיכר האוניברסיטה ונחשב לוותיק במועדוני
בוקרשט .קרבתו לאוניברסיטה מושכת קהל צעיר ומגוון.

!ITS SHOPING TIME

שופינג בבוקרשט הוא חוויה .כחלק מהתקרבות העיר למערב בשנים האחרונות ,הוקמו קניונים
חדישים ומודרניים המכילים את כל המותגים האירופאיים המוכרים – ובמחירים זולים.
 – AFI PALACEהקניון החדיש בבוקרשט ,שהוקם ע"י אפריקה
ישראל .נמצא כ 20-דקות נסיעה ממרכז העיר ,ולצד עשרות
רבות של חנויות מציע גם קיר טיפוס ,החלקה על קרח ,בריכות
מים עם סירות פדלים ,פארק שעשועים ,קארטינג ,קולנוע ועוד.
 – BUCHAREST MALLהקניון המודרני הראשון שהוקם בעיר
בשנת  .1999נמצא במרכז העיר ומכיל  4קומות של חנויות,
מסעדות ובתי קולנוע.

 – CITY MALLנחשב לאחד היפים והאלגנטיים בבוקרשט.
קרוב ל 100-חנויות ,בתי קפה ואפילו קזינו שפתוח  24שעות
ביממה.

אם אתם אוהבים שווקים ,חובה לפקוד את BOCUR OBOR
השוק הגדול והמפורסם ביותר בבוקרשט המתפרש על פני 16
רחובות! מוצרי אמנות מסוגים שונים ,דוכנים צבעונים ואווירה
מיוחדת שלא כדאי לפספס.

