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Το πληρέστερο πρόγραμμα

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 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. Θα επισκεφτούμε το παλάτι
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο 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. 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 - ΜΠΡΑΣΟΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, που αποτέλεσε
πολιτισμική 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 περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας,
θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ 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 κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια.
4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - 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 κτίστηκε 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.
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς
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MINERVA 4* - Βουκουρέστι
RAMADA 4*- Μπρασόβ
RAMADA 4* / Σιμπίου

MINERVA 4* (Βουκουρέστι)
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το
σταθμό Piata Romana και την πλατεία Victoriei, κοντά στα
σημαντικόντερα αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτιά του
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση,
mini bar, safe box, δωρεάν πρόσβαση στο ιντερνετ, σεσουάρ..
Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη κινέζικο εστιατόριο Nan Jing.

RAMADA BRASOV 4* (Μπρασόφ)
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται
στην είσοδο της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ,
τηλέφωνο και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο
διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, 2 εστιατόρια,
μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ και spa
center. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του
ξενοδοχείου ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και
γεύσεις από διεθνή κουζίνα στα πολυτελή εστιατόρια του.

RAMADA SIBIU 4*
Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο στην καρδιά της πόλης
του Σιμπίου. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό,
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ψυγείο, mini
bar, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, τηλέφωνο και δωρεάν
πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη
πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, 2 μπαρ, μπιλιάρδο,
γυμναστήριο, σάουνα, σολάριουμ, spa center. Απολαύστε ένα
ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου.
Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκ.

Hμιδιατροφή

245

149

350

