ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ – ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ – ΣΟΦΙΑ
8ήµερη αεροπορική – οδική εκδροµή.
ΜΕ ΠΤΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

30 ΜΑΪΟΥ - 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

μόνο

380€ + 100€ φόροι!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
1η ηµέρα, 30/05 Τρίτη: Ηράκλειο – Βουκουρέστι, συγκέντρωση στο αεροδρόµιο του Ηρακλείου
στις 15:00, έλεγχος ταυτοτήτων ή διαβατηρίων και αναχώρηση απευθείας για το Βουκουρέστι, µετά
από 1:50 λεπτά πτήσης πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, τη Μακεδονία και τη Βουλγαρία θα
φτάσουµε στο Βουκουρέστι, παραλαβή αποσκευών επιβίβαση στο πούλµαν. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. Το βράδυ για όσους επιθυµούν θα µπορέσουν να
απολαύσουν τη νυχτερινή βόλτα τους στην κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα της Ρουµανίας.
∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα, 31/05 Τετάρτη: Βουκουρέστι – Μπρασόβ, µετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε για να
γνωρίσουµε τις οµορφιές του Βουκουρεστίου (το Μικρό Παρίσι όπως έχει χαρακτηριστεί), θα δούµε
το Σπίτι του Λαού, το πιο επιβλητικό παλάτι της χώρας, το οποίο είναι και το δεύτερο µεγαλύτερο
κτίριο στον κόσµο µετά το Πεντάγωνο, όπου σήµερα εκεί στεγάζεται το Κοινοβούλιο της χώρας,
ακολουθεί το Πατριαρχείο, η Πλατεία στην οποία ξεκίνησε η επανάσταση το 1989 όπου είναι
ακόµα φανερά τα σηµάδια των γεγονότων, το Πανεπιστήµιο, το Σπίτι του Στρατού, Αµέσως µετά
θα περπατήσουµε στο Ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θα δούµε την Ελληνική εκκλησία της
Σταυροπόλεως, τη Ρώσικη εκκλησία µε τους µοναδικούς τρούλους, και πολλά άλλα κτίρια τα οποία
µας θυµίζουν τόσο την αρχιτεκτονική της Αρχαίας Ελλάδας, όσο και των πόλεων της δυτικής
Ευρώπης. Συνεχίζοντας τον γύρο της πόλης θα δούµε την Όπερα, το Μέγαρο µουσικής, το ποτάµι
Ντουµπόβιτσα, το οποίο διασχίζει την πόλη, το κτίριο της Κυβέρνησης της Ρουµανίας, την Αψίδα του
Θριάµβου, το Σπίτι του Ελεύθερου Τύπου. Ακόµα θα δούµε τα πολυάριθµα καταπράσινα πάρκα της
πόλης µε τις όµορφες λίµνες τους. Το απόγευµα θα ξεκινήσουµε για τα βουνά των Καρπαθίων
διασχίζοντας την πεδιάδα του ∆ούναβη που είναι και η µεγαλύτερη της χώρας, στη διαδροµή θα
δούµε τις απέραντες καλλιέργειες όσο και τις πετρελαιοπηγές που υπάρχουν στην περιοχή.
Μετά από 2:30 ώρες περίπου ευχάριστης διαδροµής µέσα στα καταπράσινα δάση θα φτάσουµε
στην πόλη Μπρασόβ η οποία βρίσκεται στην καρδιά των Καρπαθίων, άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση στα δωµάτια. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος, σας προτείνουµε µία αξέχαστη βόλτα στο
κέντρο της πόλης, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τις ξεχωριστές γεύσεις της
Τρανσυλβανίας συνοδευόµενες από τα µοναδικά κρασιά τους, σε µία παραδοσιακή ρουµάνικη
βραδιά. ∆ιανυκτέρευση.
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3η ηµέρα, 01/06 Πέµπτη: Μπρασόβ – Πύργος του ∆ράκουλα – Ποϊάνα – Μπρασόβ, µετά το
πρωινό ελεύθερη ηµέρα. (Προαιρετική εκδροµή), σας προτείνουµε µία ηµερήσια εκδροµή στο
ιστορικό κέντρο του Μπρασόβ, κάνοντας το γύρο της πόλης θα θαυµάσουµε την Εκκλησία του
Αγίου Νικολάου µε το πρώτο Ρουµάνικο σχολείο, την κεντρική Πλατεία µε το κτίριο του Ιστορικού
µουσείου, το ∆ηµαρχείο, τη Νοµαρχία, το Θραµατικό θέατρο, κτίρια τα οποία ξεχωρίζουν για τη
µοναδική αρχιτεκτονική τους, τη Μαύρη Εκκλησία, η µεγαλύτερη γοτθικού ρυθµού στα Βαλκάνια.
Στη συνέχεια θα πάρουµε το δρόµο για το Θρυλικό Πύργο του ∆ράκουλα των Καρπαθίων, ο οποίος
δεσπόζει στην περιοχή θυµίζοντάς µας την ιστορία του παρελθόντος. Μετά την ξενάγηση στον
πύργο θα µεταβούµε στην Ποϊάνα του Μπρασόβ, όπου στη διαδροµή θα θαυµάσουµε την
υπέροχη θέα της πόλης που σε συνδυασµό µε τις καταπράσινες πλαγιές ντυµένες µε έλατα
εκπλήσσουν πραγµατικά τον επισκέπτη. Εκεί θα έχουµε τη δυνατότητα να γευτούµε σε
παραδοσιακό εστιατόριο τους ιδιαίτερους µεζέδες του άγριου κυνηγιού των Καρπαθίων. Στη
συνέχεια θα απολαύσουµε την απογευµατινή µας βόλτα περπατώντας στις όχθες της όµορφης
λίµνης που βρίσκεται µέσα στο δάσος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Μπρασόβ. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα, 02/06 Παρασκευή: Μπρασόβ – Λίµνη Μπούλεα – Σιµπίου – Μπρασόβ, µετά το πρωινό
ελεύθερη ηµέρα. (Προαιρετική εκδροµή), σας προτείνουµε µία ηµερήσια εκδροµή στις κορυφές
των Καρπαθίων όπου µετά από 2 ώρες περίπου ευχάριστης διαδροµής µέσα από τα ορεινά γραφικά
χωριά θα φτάσουµε στο σηµείο από το οποίο θα πάρουµε το τελεφερίκ για να ανέβουµε στα 2.034
µ. από ψηλά θα θαυµάσουµε τον ξεχωριστό καταρράκτη. Γύρω από τις κορυφές βρίσκεται η λίµνη
Μπούλεα οι οποία έχει δηµιουργηθεί στο παρελθόν από το λιώσιµο των παγόβουνων. Εκεί κατά τη
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διάρκεια του χειµώνα από τους πάγους της λίµνης κατασκευάζεται ένα από τα µοναδικά ξενοδοχεία
στον κόσµο µε πάγο. Επίσης θα δούµε µία από τις πιο εντυπωσιακές οδικές διαδροµές η οποία
διασχίζει τα Καρπάθια όρη από το βορρά προς το νότο. Στη συνέχεια θα πάρουµε το δρόµο της
επιστροφής µε το τελεφερίκ και αργότερα µε το πούλµαν θα µεταβούµε στη πόλη Σιµπίου όπου θα
επισκευτούµε το µοναδικό Μουσείο του Χωριού, από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης, στο οποίο
θα θαυµάσουµε πολλά από τα παραδοσιακά σπίτια που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Το
απόγευµα θα δούµε το ιστορικό κέντρο της µεσαιωνικής πόλης του Σιµπίου (πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2007 µαζί µε το Λουξεµβούργο). Η πόλη των Σαξόνων όπως έχει
χαρακτηριστεί έχει µία ξεχωριστή αρχιτεκτονική η οποία µαγεύει τον επισκέπτη., εκεί θα έχουµε
την ευκαιρία να δούµε το ∆ηµαρχείο, την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική εκκλησία, τη
Μικρή και τη Μεγάλη Πιάτσα, τη Γέφυρα του ψέµατος. Το βράδυ θα επιστρέψουµε στο Μπρασόβ.
∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα, 03/06 Σάββατο: Μπρασόβ – Πρεντεάλ – Σινάια – Σναγκόβ – Βουκουρέστι, µετά το
πρωινό θα ξεκινήσουµεγια τη Σινάια το Μαργαριτάρι των Καρπαθίων, το οποίο είναι το πιο
κοσµοπολίτικο χειµερινό τουριστικό θέρετρο της χώρας. Πρώτος µας σταθµός θα είναι το Παλάτι
Πέλες, του πρώτου βασιλιά της Ρουµανίας Καρόλου του Α΄, το οποίο χαρακτηρίζεται το στολίδι
της περιοχής. Η Επόµενή µας στάση θα είναι στο όµορφο Μοναστήρι της Σινάιας, χτισµένο από
τον Μιχαήλ Κατακουζινό το 17ο αιώνα, στο οποίο µπορούµε να θαυµάσουµε τόσο την
αρχιτεκτονική όσο και τις µοναδικές αγιογραφίες του. Στη συνέχεια θα µεταβούµε νοτιότερα στο
χωριό Σναγκόβ το οποίο είναι από τα πιο γνωστά παραθεριστικά χωριά στην περιοχή του
Βουκουρεστίου. Στη συνέχεια θα επισκευτούµε το µεγαλύτερο πολυκατάστηµα της πόλης, όπου θα
έχουµε ελεύθερο χρόνο για ψώνια. Το βράδυ άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια.
∆ιανυκτέρευση.
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6η ηµέρα, 04/06 Κυριακή: Βουκουρέστι – Σόφια, µετά το πρωινό θα πάρουµε τον δρόµο για τη
Βουλγαρία, περνώντας από τα ρουµανοβουλγαρικά σύνορα πάνω από το ποτάµι του ∆ούναβη (το
δεύτερο µεγαλύτερο ποτάµι της Ευρώπης µε µήκος 2.850 χιλ.), τη γέφυρα της φιλίας (µήκους 2,2
χιλ.) που ενώνει τις δύο χώρες. Θα δούµε περιφερειακά την πόλη Ρούσε, µεγάλο εµπορικό λιµάνι,
όπως επίσης και την πόλη Πλέβεν (µία από τις µεγαλύτερες της χώρας) µε τα πολύ ψηλά κτίρια τα
οποία διακρίνονται από µεγάλη απόσταση. Μετά το µεσηµέρι θα φτάσουµε στη Σόφια
(πρωτεύουσα της χώρας), όπου θα κάνουµε το γύρο της πόλης. Θα δούµε το Ναό Αλεξάντερ
Νέφσκυ, από τους σηµαντικότερους της χώρας, τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τη
Βουλή, το Εθνικό Παλάτι της Κουλτούρας και πολλά άλλα κτίρια και εκκλησιές στο κέντρο της
πόλης. Αργά το απόγευµα µεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος
για να γνωρίσετε τη νυχτερινή ζωή της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.
7η ηµέρα, 05/06 ∆ευτέρα: Σόφια – Πειραιάς, µετά το πρωινό αναχώρηση για την Ελλάδα,
διασχίζοντας τις κοιλάδες της Βουλγαρίας θα φτάσουµε στο συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα,
όπου θα ακολουθήσει έλεγχος ταυτοτήτων ή διαβατηρίων. Εκεί θα δούµε τα βουνά της Ροδόπης
(φυσικό σύνορο µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας) µε τον ποταµό Στρυµώνα, όπου εκεί βρίσκεται
και η ΄Γραµµή Μεταξά΄, γνωστή για τις µεγάλες µάχες µεταξύ του ελληνικού και γερµανικού
στρατού στο Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον Πειραιά όπου στη διαδροµή
θα µπορέσουµε να θαυµάσουµε τα ποτάµια Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκµονας, το βουνό
Όλυµπος το οποίο είναι το ψηλότερο της χώρας µας, την κοιλάδα των Τεµπών µε την
Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και το ποτάµι του Πηνειού, το Πήλιο µε τον Παγασητικό
κόλπο, το νησί της Εύβοιας, το Μαλιακό κόλπο, τις Θερµοπύλες, όπου πολέµησε ηρωικά το 480 π.χ.
ο Λεωνίδας µε τους 300 Σπαρτιάτες. Το βράδυ άφιξη στο Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο των
Μινωϊκών Γραµµών και αναχώρηση για την Κρήτη.
8η ηµέρα, 06/06 Τρίτη: Ηράκλειο, άφιξη το πρωί στο Ηράκλειο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

SPECIAL TIMH 380 €

ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
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Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνονται:
-

-

Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Βουκουρέστι µε απευθείας πτήση charter.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς – Ηράκλειο σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες µε
τουαλέτα µε τις Μινωϊκές Γραµµές.
Όλες οι µεταφορές και εκδροµές που αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραµµα µε
κλιµατιζόµενο πούλµαν.
6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 3* αστέρων superior σε δίκλινα δωµάτια µε
πρωινό (2 στο Βουκουρέστι, 3 στα Καρπάθια όρη στην περιοχή Μπρασόβ, και µία στη
Σόφια).
Ελληνόφωνος διπλωµατούχος ξεναγός και συνοδός του γραφείου µας σε όλη τη διάρκεια της
εκδροµής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

∆εν συµπεριλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων 100€ και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα σαν προαιρετικό, τα ποτά, τηλέφωνα από τα ξενοδοχεία, εισιτήρια στα τελεφερίκ,
µουσεία και αξιοθέατα.
Για όσους επιθυµούν η διαµονή τους να είναι σε ξενοδοχεία 4 αστέρων η επιπλέον χρέωση
είναι 65 € κατ΄ άτοµο.

Άλλες πληροφορίες:
Για να ταξιδέψετε χρειάζεται να έχετε µαζί σας ταυτότητα και µε λατινικούς χαρακτήρες των
τελευταίων 10 ετων, ή το διαβατήριο σας σε ισχύ.
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