13,20,27/7
3,10,17, 24,31/8
7,14,21/9

5

ημέρες

Βουκουρέστι
Βουκουρέστι - Στα Βήματα του Δράκουλα
Βουκουρέστι - Σιμπίου - Μπραν – Μπρασόβ - Σινάια - Πύργος Δράκουλα
Η οδική εκδρομή στη Ρουμανία αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία για τους λάτρεις των Βαλκανικών χωρών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν ένα γεμάτο πρόγραμμα στη χώρα της ιστορίας, των θρύλων και των παραμυθιών. Τα περίφημα μνημεία, οι μεσαιωνικές
πόλεις, τα υπέροχα κάστρα, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, το μυστήριο του Κόμη Δράκουλα, τα ενδιαφέροντα μουσεία, τα πολυτελή
ξενοδοχεία, τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια και η κοσμοπολίτικη ζωή θα σας συνεπάρουν προσφέροντας μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία!
Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε..
•
•
•
•
•
•
•
•

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
Ιδανικό συνδυασμό διανυκτερεύσεων για να γνωρίσετε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα αυτών των περιοχών
Διαμονή μόνο σε ειδικά επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων αλλά παράλληλα ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας
Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
Ελληνόφωνο τοπικό συνοδό και επίσημο ξεναγό
Bucharest walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
Ειδικό έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση
για Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη
φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι
μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής
από κάθε μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό
τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της
χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια έκταση
πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα απολαύσουμε μια ανέμελη
βόλτα και για όσους επιθυμούν και ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε
με 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 ακόμη το Ατενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο
μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας,
την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του
Παρισιού και αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που
πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν
όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος
ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας
θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο
αιώνα και είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το
Σιμπίου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΒ
(210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου,

που αποτέλεσε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco.
Θα δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της
Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με
την Ευαγγελική Εκκλησία περιτρυγιρισμένη με πέντε πύργους
και το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη
Σιγκισοάρα, τη γενέτειρα του Βλαντ Τέπες, του περίφημου
Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο
Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος χτίστηκε
το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόβ,
όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΝΑΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
(180 χλμ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση 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. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα,
το 1ο κτίριο που χτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της
πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε
για το Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο του
χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και αποτυπώνει την
αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το απόγευμα
μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ
προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες μπυραρίες με
υπέροχο φαγητό.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ
στην πόλη μας.
*Αν δεν απολαμβάνετε την οδική διαδρομή, υπάρχει
δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την αναχώρηση
ή την επιστροφή αεροπορικώς με πτήση προς ή από
Βουκουρέστι.

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

Ημιδιατροφή

229

149

375

Βουκουρέστι
10,17, 24,31
Αυγούστου
7,14,21
Σεπτεμβρίου

Pullman Bucharest World Trade
Center 4*
Σιμπίου
Mercure Sibiu Airport 4*
Μπρασόβ
Hp Tower One (ex. Ramada)

Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο
πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές
ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων
• Διαμονή στα ξενοδοχείο που αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο
• Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο
(ημιδιατροφή)
• Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
• Επίσημος τοπικός ξεναγός
• Check point πόλεων
• ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:
•

Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα και δημοτικοί φόροι
πόλεων

