מידע לנוסע לרומניה
כסף
חברות רבות מציעות דילים לרומניה  -המחירים אינם יקרים .רוב הטיולים המאורגנים מציעים
מפגש עם הרבה מהמסורת והאוכל הרומני.
■ עם קבלת רומניה כחברה במדינות האיחוד האירופי בתאריך  - 1.1.2007בנוסף למטבע רון
 RONהרומני המטבע המקומי המקובל הינו יורו.
■ למרות שכמה חנויות סוחרים ונהגי מוניות יסכימו לקבל תשלום בדולרים אמריקאיים או כל
מטבע אחר ,תקנות הבנק הלאומי של רומניה מבקשות כי התשלום עבור סחורה ושירות יעשה
באמצעות מטבע רומניLEI.
■ תבקשו תמיד מהמוכרים שינקבו מחיר בלאו החדש )מטבע רומני(.
■ ניתן להמיר מטבעות זרים בבנקים ,בעמדות החלפה מאושרות הנקראות "Casa de Schimb",
או  "Birou de Schimb Valutar",שדות תעופה בינלאומיים ,ומלונות גדולים .במקומות רבים
לא יסכימו להחליף לכם שטרות מסומנים ,קרועים או משומשים מאוד ,כך שכדאי שכל שטר
שתביאו איתכם יהיה במצב טוב.
■ לאחר קנייה ,יש לבקש מהמוכר אישור )בחנויות גדולות( להחזר מע``מ משום שבלעדיו לא
מקבלים החזר.
■ כספומט נמצא בבנקים הראשיים ,בשדות התעופה ובמרכזי קניות .אל תצפו למצוא כספומט
במקומות נידחים או בכפרים.
■ כרטיסי אשראי רבים )אמריקן אקספרס ,מאסטרקארד ,ויזה( מתקבלים במלונות גדולים,
חברות השכרת רכב וחנויות בערים המרכזיות .יחד עם זאת בעיירות קטנות ואזורים שאינם
תיירותיים כרטיסי האשראי אינם מתקבלים.
■ ניתן לפדות המחאות נוסעים בבנקים גדולים ,חלק מהמלונות ,וכמה עמדות החלפה( רובן
גובות עמלה ניכרת( .עדיף כי ההמחאות תהיינה בדולרים או יורו .אל תבנו על לפדות המחאות
שכאלו מחוץ לבוקורשט ומחוץ לערים מרכזיות נוספות .כדי לטייל בכל רחבי רומניה בראש שקט
עדיף להסתובב עם מזומן.
■ חלק מהחנויות הקטנות והמסעדות יוכלו להמיר לכם את הדולרים למטבע רומני ,קחו
בחשבון שלא מדובר בסכומים גדולים ) ($20 ,10 ,5 ,1ושער החליפין לא יהיה גבוה במיוחד .מוכרי
מלאכת יד ברחוב מעדיפים מטבע רומני .בכפרים לא תמצאו כספומט
■ ארוחת ערב בת שלוש מנות או אפילו שתיים עם יין וטיפ תעלה בין  $35ל ,$200-ואולי אפילו
יותר במסעדות יוקרה בבוקורשט .בכל אופן שננו את המנטרה בליבכם :ברומניה פחות יקר זה
לא בהכרח פחות טוב!
■ ישנן מסעדות שהמחירים בתפריט לא מתייחסים פר מנה אלא למשקל ,כך שהמחיר מתאים
למשל למשקל של  50גרם בעוד המנה שקלה  300גרם ויבקשו מכם מחיר גבוה יותר .שימו לב
לעניין ,ולכך שבניגוד לרוב המסעדות בארץ ,על לחם וחמאה משלמים תוספת במחיר.
■ במסעדות ,מלונות ,מוניות וכו' ,נהוג להשאיר טיפ צנוע –  10%-5%במסעדות ,דולר לשאר.
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תקשורת
טלפון שירות חיוג בינלאומי ישיר קיים בכל רחבי רומניה .רוב הטלפונים הציבוריים פועלים על
כרטיסי חיוג .פתרון יעיל ופשוט הוא לשכור/לקנות טלפון סלולארי ברומניה.
אינטרנט ברומניה ישנו שירות מתקדם של אינטרנט .כמו :שליחת הודעות באינטרנט דרך טלפון
סלולארי ,גלישה באינטרנט  ,ועוד .קיימים בתי קפה עם אינטרנט כמעט בכל עיירה ,ומלונות
מספקים אינטרנט מהיר לאורחיהם.
■ שימוש באינטרנט בבית קפה עולה בסביבות 1.8 $ :לשעה.

בילויים
■ לעיתים רחוקות עלות כרטיס כניסה לאתרים היסטוריים ואטרקציות למיניהן גבוהה מ-
5.00$
■ מחירי מלונות מחוץ לבוקורשט נעים בין $120-$65 :ללילה כולל ארוחת בוקר ומיסים.
■ המושבים הטובים ביותר באופרה או בתיאטרון עולים  $25ומטה.

נוחות ,פנאי ושפע
■ ברומניה אין "יותר מידי" שירותים ציבוריים .כשאתה רואה מלון גדול ,או מסעדות מזון
מהיר רוץ פנימה ,סביר שתוכל לשחרר שם את הלחץ.
■ בשירותים ציבוריים מסוימים גובים סכום קטן של כסף בעבור השימוש.
■ שירותים במקומות עמוסים כמו רכבת או בתחנת רכבת נוטים להיות מלוכלכים ולהתרוקן
מנייר טואלט .טישו באמתחתכם יכול להיות גורלי מתמיד.
■ שלט על השירותים שנושא את המילה  "Femei",מסמל שירותי נשים ,ו -"Barbati"-שירותי
גברים.
גייז בלחץ האיחוד האירופי ביטלה רומניה את החוק האוסר לקיים יחסי מין הומוסקסואלים,
אולם עדיין אסור לבני זוג מאותו המין להפגין חיבה בפומבי .החוק אמנם אינו נאכף בפועל ,אך
נראה שהוא משקף את הלך הרוח ברחוב :הפגנת חיבה כזאת ,ובעיקר באזורים הכפריים ,תמשוך
מבטים עוינים ולעתים מילים קשות ורוגז .אף על פי כן ,יש בבוקורשט ובערים אחרות ברומניה
קהילה הומו-לסבית גדולה מאוד ,והיא דאגה ליצור לעצמה מקומות מפגש ובילוי.
חיסונים ובריאות משרד הבריאות ממליץ לקבל לפני נסיעה לרומניה חיסון נגד דלקת כבד נגיפית
 ,Aולשוהים באזורים כפריים ,מיוערים או גבוהים מומלץ לקבל חיסונים נוספים .פרטים אפשר
לקבל בלשכת הבריאות המחוזית :כתובת :הארבעה  ,14תל אביב .טלפון5634848-03 :
סקי בהרי הקרפטים ,המשתרעים על כשליש משטחה של רומניה ,פזורים עשרות אתרי סקי.
בכמה מהם מצויים מתקנים מודרניים חדישים ,וברובם יש מסלולים בכמה רמות .באתרים
המרכזיים יש רכבלים ,בתי ספר ומדריכי סקי ,מגוון פעילויות חורף ,מלונות ומרכזי מידע
המספקים מפות והסברים .ואף על פי כן ,נראה שהסקי ברומניה עוד רחוק מעמיתו המערב-
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-3אירופי .הציוד והמתקנים פחות משוכללים ,והמסלולים הקשים ביותר ברומניה אינם משתווים
מספקים לגולשים מנוסים את האתגר המבוקש .גולשים מתחילים ,לעומת זאת ,ייהנו כאן מאוד,
ובמחירים נמוכים למדי .
אתרי הסקי המבוקשים ביותר ברומניה הם אלה השוכנים בהרים המקיפים את עמק פרחובה ,
והגדול מכולם הוא פואיינה ברשוב  (Poiana Braşov).אתר זה שוכן כ 12-קילומטר מדרום-
מערב לעיר ברשוב ,והוא מציע  12מסלולי סקי בכמה רמות .לרגלי המסלולים וביניהם יש מלונות
רבים ,בקתות ומסעדות ,וגם בקיץ לא שקט כאן :מן האתר יוצאים מסלולי טיול הרריים
מאתגרים ,טיולי אופניים ורכיבות על סוסים ,וליד המלונות יש מגרשי טניס ,בריכות שחייה,
מועדוני ריקודים ועוד .מדרום לפואיינה ברשוב מצויים אתרי הסקי קטנים יותר אך מוצלחים:
פרדאל  (Predeal),אזוגה  (Azuga),בושטן ) (Buştebiוסינאיה (Sinaia).
אתרי סקי ידועים אחרים ברומניה הם סמניק ) (Semenicשברכס הקרפטים המערבי ,
פלטיניס ) (Păltinisשברכס הקרפטים הדרומי ,ודוראו ) (Durăuשברכס הצפוני .
עונת הסקי ברומניה היא בחודשים דצמבר עד מרץ ,וכל עוד שכבת השלג מאפשרת גלישה .באתר
 http://www.skiresorts.roמצוי מידע על אתרי סקי ברומניה ,כולל מפות ,מספר המסלולים
ורמתם ,עדכון שוטף של מצב השלג ועוד.
נודיזם עירום של חופים הפך לנורמה ברומניה מוכת-האינפלציה ,שבה ממוצע השכר החודשי
הוא  $65ואילו מחיר בגד-ים נע בין  $4ל .$20-
מלבד מספר הערות קצרות בנושא הנטוריזם ,כמעט ולא תמצאו דבר בעיתונות או בספרות
הרומנית .אם עד  1990ניתן היה להסביר את הדבר בקושי לפרסם אפילו דבר ספרות ברומניה
הקומוניסטית ,לא כל שכן חומר אודות תולדות הנטוריזם המקומי  -הרי שבשבע השנים
האחרונות הסבר זה אינו תקף והתופעה אינה מובנת .ומצד שני ,ככל שיישמע הדבר מוזר ,דווקא
הקומוניזם סיפק תמריץ לבחירה בנטוריזם.
אחרי הכל ,זו הייתה אחת החירויות היחידות שיכולנו להרשות לעצמנו ,והשלטונות מעולם לא
טרחו לחסל את התופעה בחופים .אמת ,שאר האנשים מחו רק לעיתים רחוקות כנגד התופעה:
הרומנים אינם מתאפיינים בהתחסדות .רחצת נשים ללא חלק-עליון נפוצה ומקובלת בכל אתרי
החוף ,ולמעשה לכל חוף רחצה מסודר יש אזור נטוריסטי .בסך הכל יש ברצועת החוף של 100
ק"מ  15חופים לרחצה בעירום ,והם מסווגים ע"י  INFכחופים רשמיים .מבחינה משפטית
ניתן לומר כי למרות שלא הוכרזו ככאלה ,ההיסטוריה הארוכה שלהם והעדר בעיות עם
השלטונות עושים אותם ל'כאילו רשמיים' .אל תצפו למצוא שלטים המציינים היכן חלק החוף
המיועד לנטוריסטים .החופים הרשמיים ממש הם רק אתרי השיזוף הסגורים בגדר ,ובהם קיימת
הפרדת מינים .עם זאת ,אל תהססו להשתמש ברשימה המוצעת כאן .אלה חופים שמשמים
נטוריסטים כבר שנים רבות ,ובזאת זכו לקבלה ,גם אם לא מוצהרת ,של הרשויות:
 Portitaמקום מפלט מכל מה שאתם רוצים לברוח מפניו .אפשר להקים אוהל ממש על החוף.
החול טוב ,אך הים מעט .אין דרך להגיע אל המקום ברכב שלכם :התכוננו לנסיעה ארוכה
במעבורת על פני אגם .Razelm
 Navodariבין הקמפינג של  , NavodariMamaia -רצועת דיונות המושכת ונטוריסטים .מאד
נוח ,אם אתם חונים ב  . Navodari -רוב המבקרים מעדיפים כיום את הקמפינג הצפוני של
 ,Mamaiaהנמצא בקרבת האתר ,מסעדות ,דיסקו וכו' ולא רחוק מהחוף הבא ברשימה.
 Mamaiaהחוף נמצא בקצה הצפוני של האתר .חול טוב ,נעים לשחות כאן .השנה המקום נראה
מעט עזוב ,ושהו בו רק כמה נטוריסטים ,ורובם מקומיים.
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-4 Constantaאורך החוף כק"מ אחד .הים נקי וצלול ,והחוף מוקף ביער .בשימוש בעיקר ע"י
המקומיים ,בגלל ריחוק המקום מאתרי תיירות.
 Eforie Nord – Techirghiolעל חופו של האגם המלוח  .Techirghiolטוב למעוניינים בשיזוף
ובטיפול בכאבי-פרקים בעת ובעונה אחת .מי המלח ואמבטיות הבוץ במקום שימשו למטרות
מרפא עוד בימי הרומאים.
 / Eforie Nordהים מתחם שיזוף על חוף הים ,בקצה הדרומי של אתר .Eforie Nord
ניתן להימנע מדמי הכניסה ומהמגבלות של המקום המוקף בגדר ,ולהתפשט מחוץ לה ,ובתנאי
שאינכם היחידים שעושים זאת .אם מישהו עושה לכם בעיות ,חייכו ועברו לצד האחר של הגדר...
 Eforie Sud – Techirghiolממש כמו האתר הצפוני ,רק מייל אחד דרומה ממנו.
 / Eforie Sudהים קטע חוף קצר בקצה הצפוני של חוף Eforie Sud.
 Costinesti 1חוף זה נמצא בקצה הצפוני של  .Costinestiנקי ,חולי ומאפשר שחייה בכיף.
מאוכלס בעיקר ע"י צעירים ,מכיוון ש Costinesti -היא אתר בילוי מסורתי של צעירים.
 Costinesti 2בקצה הדרומי ,למרגלות מצוקי-חוף תלולים ,נמצא המפרצון הזה ,המושך
נטוריסטים .חולי עם מעט חלוקים בקרקעית .לאחרונה מסתובבים פה הרבה יוגיסטים.
 Olimpלא נקי במיוחד ,וגם לא חולי במיוחד ,אך במרחק הליכה מאחד מאתרי הנופש
האופנתיים  .Olimp -ממש מתחת לקמפינג ,בקצה הצפוני של האתר.
 Neptunבמקום נמצא מתחם שיזוף ,ממש באמצע האתר.
 Venusקטע חוף קטן בין אתרי ו jupiter - Venusמשמש נטוריסטים .כמו בשאר החופים ,גם
חוף זה אינו מוכרז בשלטים ,והסטאטוס שלו אינו ברור .הבעיה רצינית יותר דווקא בחוף זה,
המצוי בין שני אתרי נופש ,כך שפשיטת הבגדים פה דומה מעט להתפשטות באמצע הרחוב...
השתמשו בהיגיון מעשי ,וזכרו שתחושת הביטחון נקנית ע"י בילוי בחבורה.
 May 2בקצה הדרומי של הכפר נמצא קמפינג המכריז על עצמו  .Optional Clothingהיות
שהאתר לא גדול במיוחד ,הוא עמוס מאד באמצע העונה .החוף חולי וקרקעית הים מרוצפת
בחלוקים .מתקני הקמפינג מאד צנועים ,אך העירום הוא מקובל כל הזמן ובכל האתר.
 Vama Vecheקרוב מאד מאד לגבול הבולגרי ,החוף הנטוריסטי נמצא ממש ליד הכניסה
לכפר .לרוע המזל התחילו אנשים להקים אוהלים על החוף ,כך שהמקום הפך ל'מעורב' .האתר
היה עד לפני כן שקט ונעים מאד לשהייה .את רוב חופשות האוניברסיטה שלי ביליתי על חוף זה
וב . May 2 -
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