Μεγάλος Γύρος Ρουµανίας, αεροπορικώς
7 µέρες αεροπορικώς Καρπάθια - Βουκουρέστι - Ιάσιο - «Ζωγραφιστά
Μοναστήρια» Μπουκοβίνας & Μολδαβίας - Κλουζ Ναπόκα - Σιγκισοάρα Μπρασόβ - Ποϊάνα Μπρασόβ - Πέλες - Αλατωρυχεία Τurda. ∆ιαµονή σε
ξενοδοχεία 4* µε πρωινό και ηµιδιατροφή καθηµερινά.

Πρόγραµµα (7 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Αθήνα - Βουκουρέστι
Πρωινή πτήση µας για το Βουκουρέστι. Άφιξη, συνάντηση µε τον
αντιπρόσωπο µας και αναχώρηση για τη περιήγηση στην πόλη µε τις
πλατείες Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιο, το Εθνικό Θέατρο
του Λουκά Καρατζιάλε, τον Λόφο της Μητρόπολης και άλλα αξιοθέατα.
Υπόλοιπο ηµέρας ελεύθερο. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
Βουκουρέστι - Ιάσιο
Πρωινό και αναχώρηση µε πορεία προς το Ιάσιο. Άφιξη και περιήγηση
στην πρώην πρωτεύουσα της ηγεµονίας της Μολδοβλαχίας που ως
γνωστόν, συνδέεται µε την Ελληνική ιστορία και Επανάσταση του 1799
& 1821. Περίπατος στην πλατεία της Ένωσης, µε το άγαλµα του Αλέξ
Κούζα, τα εµβλήµατα της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Εδώ δεσπόζει το
οικοδόµηµα όπου στεγάζεται το Μέγαρο Πολιτισµού και το αρχαιότερο
Πανεπιστήµιο της Ρουµανίας. Στο λόφο Κοπόου θα δούµε το µοναστήρι
Τσετάτζουϊα µε τις Ελληνικές επιγραφές και θα θαυµάσουµε από ψηλά
τη θέα της παλιάς και σύγχρονης πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Ηµέρα 6

Ηµέρα 7

Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουµανικής Μολδαβίας - Γκούρα Χοµορουλούι
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για την Σουτσεάβα, περιοχή των
µοναστηριών της Ρουµανικής Μολδαβίας. Η µέρα είναι αφιερωµένη στα
πιο αντιπροσωπευτικά µοναστήρια της περιοχής: Βορονέτ, Σουτσεβίτα
& Μολντοβίτα. Χαρακτηριστικές οι περίφηµες τοιχογραφίες τους, µε
θέµατα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα, όπως η Άλωση της
Κων/πόλεως κ.λπ. Συνεχίζουµε για τη Γκούρα Χουµορουλούι, άφιξη στο
ξενοδοχείο µας, δείπνο και διανυκτέρευση.
Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα
Σήµερα ταξιδεύουµε δυτικά στην Τρανσυλβανία, περνώντας από το
παραδοσιακό χωριό Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι, όπου θα κάνουµε στάση
για φαγητό στο «Κάστρο του ∆ράκουλα», τοπικό εστιατόριο/ξενοδοχείο
που λειτουργεί και ως µουσείο. Συνεχίζουµε για την παραδοσιακή
πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, την Κλουζ Ναπόκα, κορυφαία
Ευρωπαϊκή πόλη, µε µηδέν εγκληµατικότητα και ένα από τα καλύτερα
πανεπιστήµια. Περιήγηση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι Αλατιού» - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
(274 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε το αλατωρυχείο Turda
Salina, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα για τον επισκέπτη στη Ρουµανία.
Οι εγκαταστάσεις του αλατωρυχείου είναι πρόσφατα πλήρως
ανακαινισµένες. Τα πάντα είναι πολύ καλά οργανωµένα. Υπάρχει
υπόγεια λίµνη µε ενοικιαζόµενα σκάφη, 200 µέτρα κάτω από την
επιφάνεια της Γης. Συνεχίζουµε για τη Μεσαιωνική Σιγκισοάρα, µια
πανέµορφη πόλη που προστατεύεται από την UNESCO,
περιτριγυρισµένη από πύργους, πολεµίστρες και οχυρωµατικά έργα.
Επόµενος σταθµός µας η επίσης Μεσαιωνική Μπρασόβ, πόλη του 18ου
αιώνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος Μπραν (Πύργος ∆ράκουλα) - Μπρασόβ
Πρόγευµα και αφού κάνουµε µια σύντοµη επίσκεψη στο Παλάτι Πέλες,
αναχώρηση µε το πούλµαν για τα Καρπάθια, όπου θα επισκεφθούµε το
Φρούριο Μπραν (Πύργο του ∆ράκουλα). Επιστροφή στο Μπρασόβ και
περιήγηση στην πόλη όπου θα δούµε τη Μαύρη Εκκλησία, την κεντρική
πλατεία και το ∆ηµαρχείο. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος στην πόλη,
δείπνο και διανυκτέρευση.
Μπρασόβ - Βουκουρέστι - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Βουκουρέστι. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη
και στη συνέχεια µεταφορά στο αεροδρόµιο για τη πτήση της
επιστροφής µας.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTEL(S) IN ROMANIA
15/07/2017 29/07/2017 12/08/2017 02/09/2017 16/09/2017
εώς
εώς
εώς
εώς
εώς
21/07/2017 04/08/2017 18/08/2017 08/09/2017 22/09/2017
€ 545.00 € 545.00 € 545.00 € 545.00 € 545.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 465.00
2-12 ετών
Μονόκλινο € 675.00

€ 465.00

€ 465.00

€ 465.00

€ 465.00

€ 675.00

€ 675.00

€ 675.00

€ 675.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε την Aegean Airlines µε προορισµό το
Βουκουρέστι
Εκδροµές/περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν
6 νύχτες στη Ρουµανία (1 στο Βουκουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα
Χουµορουλούι, 1 Κλουζ Ναπόκα, 2 Μπρασόβ)
Ηµιδιατροφή καθηµερινά
Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι
Έµπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου µας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίων 140€, Είσοδοι σε µουσεία, πύργους, Checkpoint
25€ ανά άτοµο, Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

