
Ημ Αναχ Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία
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MINERVA 4* Ημιδιατροφή 315 199 409

ΤΑROM AIRLINES 

ΘΕΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
15.05 - 16.40

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣ
16.35 - 18.20

Δείτε την πολιτική αποσκευών 
στη σελίδα 3

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Πρωινό 309 199 399

Ημιδιατροφή 369 199 449

ATHENEE PALACE HILTON 5*
Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 359 199 459

Ημιδιατροφή 419 209 525
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MINERVA 4* Ημιδιατροφή 369 229 459

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Πρωινό 359 229 449

Ημιδιατροφή 429 229 515

ATHENEE PALACE HILTON 5*
Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 395 229 549

Ημιδιατροφή 489 229 639

 
+Σύνολο φορών 89 ευρώ

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 50 ευρω. 
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας πτήση για το 
Βουκουρέστι. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το 
βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι 
των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι 
που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα 
δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε 
με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, περιέχει περισσότερα 
από 300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, εκκλησίες και άλλες κατασκευές και δείχνει 
την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι της 
βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης 
μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της 
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι 
εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική 
Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Αποκαλείται το “μικρό Παρίσι των Βαλκανίων” ή το Μικρό Παρίσι. Η πόλη 
διακρίνεται για την πλούσια ιστορία της, τα ιδιαίτερα κομψά κτίρια και τα 
πολύ ενδιαφέροντα μουσεία. Το ιστορικό κέντρο είναι μεγαλοπρεπέστατο και 
δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της 
κεντρικής Ευρώπης. Θα σας εντυπωσιάσει η μεγαλομανία του Τσαουσέσκου 
«σκαλισμένη» στα μάρμαρα του δεύτερου μεγαλύτερου κτιρίου του πλανήτη, 
η παλιά πόλη με τα φασαριόζικα mainstream cafe να παίζουν μουσική στη 
διαπασών, τα κομψά βουλεβάρτα, αλλά και η εκδρομή στα Καρπάθια. Σήμερα, 
είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις, με σταθερή εξέλιξη και ιδιαίτερα 
μεγάλο πλούτο αξιοθέατων.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ 
(προαιρετική) 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι των Καρπαθίων”, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του 
βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια 
θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που 
κτίστηκε, και από το οποίο πήρε την ονομασία της η πόλη. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον 
περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο του Δράκουλα”, ο 
οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι 
στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη 
ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη 
Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο 
του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική 
Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι στο πάρκο 
Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του χωριού. 
Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη 
πεδιάδα.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια 
αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ...“Το μικρό Παρίσι”
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4&5 ΗΜΕΡΕΣ

Παλάτι της Βουλής

Πύργος Δράκουλα

Δώρο

περιήγηση 
στο Παλάτι 

της Άνοιξης, 
το Παλάτι 

που διέμενε 
η οικογένεια 

Τσαουσέσκου


