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5 ημέρες αεροπορικώς
Αναχώρηση: 03/06

ΠρόγραμμαΤιμές & Παροχές
1Η ΗΜΕΡΑ

Aθήνα – Βουκουρέστι – Παλάτι Πέλες- Μοναστήρι Σινάια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όπου και με απευθείας πτήση πετάμε για
Βουκουρέστι το μικρό «Παρίσι των Βαλκανίων». Άφιξη στο αεροδρόμιο του
Βουκουρεστίου, συνάντηση με τον Ελληνόφωνα ξεναγό μας και άμεσα αναχώρηση για την
περιοχή της των Καρπαθίων και την Σινάϊα. Eπίσκεψη στο παλάτι Πέλες ένα αναγεννησιακό
στολίδι που αποτελούσε τη θερινή κατοικία του Βασιλιά Καρόλου και στο μοναστήρι στη
Σινάια.Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Δείπνο,διανυκτέρευση
2Η ΗΜΕΡΑ

Μπρασόβ- πύργος Δράκουλα- Βουκουρέστι
Πρωινό και αναχώρηση για τα Καρπάθια και το Φρούριο Μπράν, γνωστό και ως «Πύργος
του Δράκουλα» λόγω της ομώνυμης ιστορίας τρόμου και τα υπαίθρια μαγαζάκια δίπλα του
για αγορά σουβενίρ σχετικά με τον περίφημο μύθο. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τη
μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ, που θεωρείται ότι είναι η πιο όμορφη πόλη της σημερινής
Ρουμανίας. Στην πόλη είχαν εγκατασταθεί με το πέρασμα των αιώνων Ούγγροι, Ρουμάνοι,
Σλάβοι και Γερμανοί, κάνοντάς την, την πιο κοσμοπολίτικη πόλη των Βαλκανίων. Θα
θαυμάσουμε την Μαύρη Εκκλησία τη μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία της Ρουμανίας και θα

πιούμε τον καφέ μας στην κεντρική πλατεία με το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου που
φέρει στην πρόσοψή του το έμβλημα της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
Βουκουρέστι,το «Παρίσι της Ανατολής».Αφιξη,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ,δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ

Βoυκουρέστι
Μετά το πρωινό ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Το Βουκουρέστι, χτισμένο στις όχθες
του ποταμού Dimbovita, θεωρείται σαν μια από τις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης. Κύριο
χαρακτηριστικό της είναι οι μεγάλες λεωφόροι, οι τεράστιες πλατείες και τα επιβλητικά
δημόσια κτίρια, τα πάρκα, τα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία, τα παλιά σπίτια.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε το Μουσείο του
Χωριού, στο πάρκο Χεραστράου. Είναι μια εξαιρετική σύνθεση της αγροτικής
αρχιτεκτονικής και των μορφών της λαϊκής τέχνης της Poυμαvίας. Το μουσείο Φυσικής
Ιστορίας, την αψίδα του θριάμβου, το Πατριαρχείο κ.α. αξιοθέατα που εντυπωσιάζoυν.Στη
συνέχεια με την συνοδεία του αρχηγού σας θα εξερευνήσετε την πανέμορφη πόλη. Θα
ξεκινήσουμε με το εντυπωσιακό χάνι του Μανούκ χτισμένο το 1808 για να φιλοξενεί τους
εμπόρους που έρχονταν στην πόλη. Συνεχίζουμε με την Εκκλησία της Σταυροπόλεως μια
μικρή εκκλησία που ξεχωρίζει για την ομορφιά της και την απλότητα της. Χτίστηκε το
1724, κατά την εποχή της κυριαρχίας του Φαναρίοτη βασιλιά Νικόλαου Μαυροκορδάτου,
από των Έλληνα μοναχό και αρχιμανδρίτη Ιωάννη Στρατονικέα. Η αρχιτεκτονική είναι
επηρεασμένη από Οθωμανικά, δυτικά και τοπικά Ρουμανικά στοιχεία. Το εσωτερικό είναι
εντυπωσιακό με ξύλινα και πέτρινα γλυπτά, πίνακες και τοιχογραφίες. Ανήκει στο ομώνυμο
μοναστήρι του Σταυροπόλεως όπου, μεταξύ των άλλων, υπάρχει μια εντυπωσιακή
βιβλιοθήκη με περισσότερα από 8.000 βιβλία.Ακολουθεί το Ρουμανικό Αθήναιον ένα
περίκομψο, καλυμμένο με θόλο, κυκλικό κτίριο που στεγάζει το μέγαρο μουσικής από τα
διασημότερα αξιοθέατα του Βουκουρεστίου. Άνοιξε το 1888 και έκτοτε αποτελεί το σημείο
αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας
σε ένα πρώην βασιλικό παλάτι στην Πλατεία Επανάστασης στο κέντρο της πόλης που
φτιάχτηκε το 1937. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν συλλογές από μεσαιωνική και μοντέρνα
Ρουμανική τέχνη όπως επίσης και διεθνείς συλλογές της βασιλικής οικογένειας. Το κτίριο
υπέστη σοβαρές ζημίες κατά την διάρκεια της επανάστασης το 1989 και πέρασαν περίπου
10 χρόνια για να ξανά-ανοίξει της πύλες του στο κοινό. Την Kretzulescu Εκκλησία μια
Ανατολική Ορθόδοξη εκκλησία στο κέντρο του Βουκουρεστίου με πολύ εντυπωσιακές
αγιογραφίες.Καταλήγουμε στην περιοχή με τα ιστορικά καφέ της παλιάς πόλης. Ελεύθερος
χρόνος.Δείπνο,διανυκτέρευση
4Η ΗΜΕΡΑ

Βoυκουρέστι –( ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα ή προαιρετική εκδρομή στην Κωστάντζα , στα όμορφα τοπία
των ρουμάνικων ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Περιήγηση-ξενάγηση της ιστορικής πόλης.
Θα δούμε το Λιμάνι, το Καζίνο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου και Παύλου, το
Άγαλμα του Οβιδίου, το τζαμί του Μεγάλου Μαχμούτ και το Ιστορικό-Αρχαιολογικό
Μουσείο Ελεύθερος χρόνος.Επιστροφή στο Βουκουρέστι.Δείπνο,διανυκτέρευση

5Η ΗΜΕΡΑ

Βουκουρέστι – Αθήνα
Πρωινό και όλη η μέρα στη διάθεσή σας για να αποχαιρετήσετε την πανέμορφη πόλη. να
κάνετε τις αγορές σας στα επώνυμα εμπορικά καταστήματα της Calea Victorei ή να
περιπλανηθείτε στην παλιά πόλη (εμπορική γειτονιά με παλιά κτήρια του 17ου αιώνα).

των ξεναγήσεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς όμως να παραληφθεί καμία επίσκεψη

Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο :395 €
Επιβάρυνση μονοκλίνου : 90 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI:








Αεροπορικό Εισιτήριο ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΑΘΗΝΑ
Μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο
1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο SINAIA PALACE 4* με ημιδιατροφή στη ΣΙΝΑΙΑ
3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή στο ιστορικό κεντρικό ξενοδοχείο CAPITOL στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Ξεναγήσεις – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ελληνόφωνος ξεναγός
Ασφάλεια Αστικής – Επαγγελματικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:





Φόροι αεροδρομίων 150€
Είσοδοι σε Μουσεία, Ανάκτορα, αρχαιολογικούς χώρους
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά κ.λ.π
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό

A3 960 ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.25 – 10.00
A3 1351 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΑΘΗΝΑ 16.30 – 18.05

