תחבורה
שדה התעופה הבינלאומי הראשי נמצא כמובן בבוקורשט ,יש גם טיסות פנים משם למבחר ערים
ברחבי המדינה ,ובהן יאש ,אורדאה ,טימישוארה ,קונסטנצה ועוד .טיסות הפנים הם יום יומיות
ובדרך כלל ע"י חברת . TAROM
מטוסיה של חברת התעופה הלאומית של רומניה ,טארום ) (TAROMטסים ארבע פעמים בשבוע
לפחות בין בוקורשט לבין הערים הגדולות ברומניה .כרטיס בכיוון אחד עולה כ 50-דולר לרוב
היעדים ,וכרטיס הלוך ושוב  -בדיוק כפול מהתעריף בכיוון אחד.
האוטובוסים ברומניה אינם בדיוק שיא תפארתה ,אך ניתן למצוא מספר חברות המפעילות קווי
אוטובוס בעיקר בחלקים הכפריים או מרוחקים מהעיר הגדולה .כמובן שלא ניתן לסמוך על
תדירותם או איכותם של קווים אלה .האוטובוסים זולים מאוד ואיטיים .התעריף לנסיעה של
 200ק"מ הוא בסביבות  2.50דולרים ,אבל האוטובוסים אינם תכופים ,ורק אוטובוס אחד או
שניים ביום נוסעים ברוב הקווים .היכן בכל זאת נוסעים באוטובוסים? רק בכפרים הנידחים
ובאזורים החקלאיים.
לעומת אמצעי התחבורה האלה ,הרכבת היא אמצעי התחבורה המועדף ברומניה ,גם בשל איכות
הרכבות אל מול שאר אמצעי התובלה/תחבורה וגם בשל המרחקים העצומים בין מקום למקום
במדינה גדולה זו .הרכבות נחלקות ל  4סוגים ע"פ המהירות שלהם:
 PERSONALרכבת איטית ובדרך כלל פועלות כרכבות מאסף,
 ACCELERATו  RAPIDרכבות טובות יותר ומהירות,
 INTERCITYהיא המודרנית והמהירה מכולם.
בשני סוגי הרכבות האחרונים ישנן רכבות המיועדות לנסיעות שאורכות לילה או למרחקים
שינה.
וקרונות
לסעוד
ניתן
בהן
קרונות
כוללות
והן
ארוכים
חשוב לדעת! רכבות רבות מקשרות את רומניה עם מערב אירופה ועם הונגריה ,יוגוסלביה,
בולגריה ,טורקיה ,מולדובה ,אוקראינה ועוד.

מחירים לדוגמא )בדולרים(:
כרטיס רכבת אקספרס מבוקורשט לבראשוב במחלקה ראשונה .16.50 $ -
כרטיס רכבת אקספרס מבוקורשט לקונסטנטה במחלקה ראשונה .18.50 $ -
כרטיס רכבת אקספרס מבוקורשט לקלוג' במחלקה ראשונה .24.00 $ -
רוב הדרכים ברומניה מתאימות במיוחד לרכב  4X4כיוון שרוב הכבישים בה משובשים ומלאי
מהמורות .סכנות נוספות הן עגלות רתומות לסוסים עמוסות לגובה בחציר ,בפרות ,בחזירים ,
בשיכורים ובילדים משחקים! כך ,גם אם תרצו לרכוב על אופניים ,תזדקקו לאופני הרים עמידים
במיוחד .השיט בסירה הוא הדרך היחידה להתנייד ברוב הדלתא של הדנובה .ברוב הערים בתוך
רומניה נוסעים אוטובוסים מקומיים ,חשמליות או אוטובוסים חשמליים ,ובבוקורשט פרושה
רשת של רכבת תחתית )מטרו( .מוניות תוכלו להשיג בכל הערים והעיירות ,אבל התעריפים לזרים
יקרים יחסית.
כמו בכל מקום ניתן להשכיר רכבים,חייבים לבדוק היטב מה מקבלים,יש רכבים ב  ₪ 300ליום
ונהגים הכוללים רכב ב  50יורו ליום.
כמובן שרשת המסילות מחוברת למסילה הכלל-אירופאית .חלק מהרכבות ,כ 1/3-מהן ליתר
דיוק ,מופעלות בחשמל.

