Βουκουρέστι , το Παρίσι των Βαλκανίων 4,5ημ
Κάθε εβδομάδα από Αθήνα
Prive μεταφορές – ξεναγήσεις σε mini groups
1η ημέρα ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουκουρέστι . Μεταφορά στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ξενάγηση πόλης)
Αμέσως μετά το πρωινό ξεκινάμε τη ξενάγηση μας. Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο
κτήριο Art Nouveau, «ναό της μουσικής» το Atheneum Roman, το επιβλητικό
νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό
Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’ που σήμερα
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του
1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το
εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar)
και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών
διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα
ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το
Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική
εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος
χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη φημισμένη Stada Lipscani και στον
αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η
προτομή του Vlad Ţepeş. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό
Σταυρουπόλεως. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το εκπληκτικό καφέ μπαρ –
εστιατόριο Caru’ cu Bere που προσφέρει από το 1879 γευστικά πιάτα και μπύρα που
παρασκευάζεται σύμφωνα με τη μοναδική πρωτότυπη συνταγή του 1879.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ – ΣΙΝΑΙΑ – ΜΠΡΑΝ
– ΜΠΡΑΣΟΒ – ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την
κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Peles, θερινή κατοικία του βασιλιά
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το
Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία
της πόλης και έπειτα 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 ξενάγηση
στο Μπρασόβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Βουκουρέστι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ – (ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ & ΠΑΛΑΤΙ ΟΙΚΙΑ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ)
Πρωινό & επίσκεψη στο «μουσείο του χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος του.
Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν
μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να
αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα
Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Έπειτα θα επισκεφτούμε το
παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα
δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος
στο ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους πεζόδρομους για αγορές στα καταστήματα.

5η ημέρα Βουκουρέστι – Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο για την τελευταία μας βόλτα . Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις : Στο 4ήμερο πρόγραμμα, αφαιρείται όποια ημέρα επιθυμείτε. Οι
προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων

Βουκουρέστι , το Παρίσι των Βαλκανίων 4,5ημ
Αναχωρήσεις : Κάθε

Δευτέρα & Πέμπτη 4ημ , Κάθε Σάββατο 5ημ
Και καθημερινές αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Ibis Styles
Bucharest City
Center 3*

4ημέρες

5ημέρες

179 €

205 €

Κεντρικό

Parliament 4*,
Κεντρικό

Novotel
Bucharest City
Centre 4*,

199 €

229 €

239 €

279 €

269 €

319 €

Κεντρικό

Athenee Palace
Hilton Bucharest
5*,

Φόροι αερ & επίναυλοι
καυσίμων : 145 €

Ενδεικτικά δρομολόγια
με την Aegean Airlines
Αθήνα – Βουκουρέστι
08.25-10.00
Βουκουρέστι – Αθήνα
20.00-21.35

Κεντρικό

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα ,
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 80€ το άτομο
Οι τιμές περιλαμβάνουν:
•

Αεροπορικά εισιτήρια με τη Aegean Airlines για το δρομολόγιο
Αθήνα – Βουκουρέστι – Αθήνα

•
•

Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 8 κιλών & μία μικρή
τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα)
Προτεραιότητα και κρατημένη θέση

•
•
•
•

μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου
Ιδιωτική ξενάγηση πόλης
Διαμονή στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες
Δημοτικοί φόροι
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€)

Σημειώσεις :
1)Το κόστος των προαιρετικών διαμορφώνεται σύμφωνα με τη
συμμετοχή !
2)Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε
να επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν
πτήσεις
3)Στις περιόδους υψηλής ζήτησης , αργιών ,εκθέσεων και events
ενδέχεται οι τιμές να είναι αυξημένες

