ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Σινάια, Κάστρο Πέλες, Κάστρο Μπραν (Πύργος του Δράκουλα), Μπρασόβ

5 Ημέρες

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN AIRLINES για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το πανέμορφο
Βουκουρέστι. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα μας ξενοδοχεία ATHENEE
PALACE HILTON 5*(www.hilton.com) ή NOVOTEL CITY CENTER 4*sup.(www.novotel.com).
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.
2η μέρα: Βουκουρέστι, Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα και ξενάγηση στο άλλοτε "Μικρό Παρίσι" ή "το Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης", με τις δεντροφυτεμένες
λεωφόρους και τα κομψά κτίρια της μπελ επόκ. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το "παλάτι της Άνοιξης" - το
παλάτι στο οποίο διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, με την χλιδή και την πολυτέλεια να κυριαρχεί σε όλα του τα
δωμάτια. Θα συνεχίσουμε με το μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Χωριού, καθώς και το Palatul Parlamentului πρώην "Σπίτι του Λαού" και νυν Κοινοβούλιο (το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον κόσμο, μετά το Πεντάγωνο των
ΗΠΑ). Θα δούμε επίσης το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, την Αψίδα του Θριάμβου που είναι
εμπνευσμένη από την αντίστοιχη στο Παρίσι, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού, που
εξωτερικά θυμίζει τον ναό της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη, τον Πύργο της Φωτιάς (Foișorul de Foc) και την στρατιωτική
Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.
3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπραν (Πύργος του Δράκουλα) - Μπρασόβ - Βουκουρέστι
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα
φθάνουμε στην μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο Σινάια, το "μαργαριτάρι των Καρπαθίων", όπως επονομάζεται, χάρη
στην πανέμορφη τοποθεσία της και την πλούσια ιστορία της. Αφού επισκεφθούμε το Μοναστήρι που έκτισε το 1695 ο
Μιχαήλ Καντακουζηνός όταν γύρισε από το Σινά και από το οποίο πήρε και το όνομά της η πόλη, θα συνεχίσουμε για το
περίφημο κάστρο Πέλες, παλιά κατοικία ρουμάνων ηγετών. Ακολουθεί το κάστρο Μπραν, γνωστό και ως "Πύργος του
Δράκουλα" ή "Κάστρο του Κόμη Δράκουλα", που κτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές
επιθέσεις. Μετά την επίσκεψή μας θα αναχωρήσουμε για το Μπρασόβ, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της
Τρανσυλβανίας, μια πόλη μεσαιωνική και συνάμα ζωντανή και δυναμική, με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. Άφιξη
και σύντομη ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την παλιά πόλη και την γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία,
που είναι η μεγαλύτερη της χώρας. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά το απόγευμα
4η μέρα: Βουκουρέστι (Ελεύθερη μέρα)
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε το κέντρο του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική
Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει) με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται
δίπλα στο Μουσείο του Χωριού. Θα σας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη πεδιάδα. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε την πεζοδρομημένη παλιά πόλη (Centru Vechi ή Lipscani), την καρδιά του Βουκουρεστίου,

με τον ποταμό Dâmbovita στα νότια, που αποτελεί το πιο ζωντανό σημείο της πρωτεύουσας, με καταστήματα, εστιατόρια,
μπαρ, παμπ και μπιραρίες.
5η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για την πλούσια αγορά της πόλης (ανάλογα με την πτήση της επιστροφής).
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
ΑΝΑΧ.: 6 Απριλίου, 5 Ημέρες
NOVOTEL CITY 4*
Τιμή Κατά άτομο
Δίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

395
345
495

ATHENEE PALACE HILTON 5*
425
375
525

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 150 € περίπου
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 70 €/άτομο

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN
• 4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται ανωτέρω
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα,
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

