
 

 
1η-2η ημέρα Αναχώρηση για Βουκουρέστι - (περιήγηση πόλης) - Μουσείο 
Χωριού & Παλάτι - οικία Τσαουσέσκου 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 22:00 και αναχώρηση για τα σύνορα του Προμαχώνα και τη 
Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων !Συνεχίζουμε για Λόβετς, Ρούσε και άφιξη στο Βουκουρέστι,όπου θα 
ξεκινήσουμε την ξενάγησή 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 φημισμέένη 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. Έπειτα  θα επισκεφθούμε 
την έπαυλη που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Γνωστή και ως «Μέγαρο της Άνοιξης» (Palatul 
Primaverii), θα δούμε την προκλητική χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας 
εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Συνεχίζουμε για το «μουσείο του χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος 
του, το οποίο θα επισκεφθούμε εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της 
Ρουμανίας που 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. Η περιήγησή μας θα κλείσει με μία επίσκεψη στο τεράστιο, 
πανέμορφο και καταπράσινο πάρκο Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην ομώνυμη τεχνητή λίμνη. Θα 
απολαύσουμε την φύση, θα επισκεφθούμε το νησί των ρόδων με το άγαλμα του Ηρακλή . Τέλος 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .  
 
 
Extra tips: Λόγο του πολύωρο ταξιδιού σας προτείνουμε να φοράτε άνετα ρούχα και να είστε 
εφοδιασμένοι με νερό και κάποια ελαφριά snacks . 
 
3η ημέρα Βουκουρέστι – Καρπάθια – Σινάια – Μπραν – Μπρασόβ – Κάστρο 
Δράκουλα (προαιρετική)  
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  

   

 
 
 
 
 
 
  

Πρόγραμμα εκδρομής 

       

Βουκουρέστι - Μπρασόβ – Σινάια  
4ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις 28η Οκτωβρίου (27/10 – 30/10) 

Διαμονή στο κέντρο πόλης  



 
 
 
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. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι. 
 
4η ημέρα Βουκουρέστι – Χρόνος ελεύθερος – Επιστροφή στην Ελλάδα  
 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στο ιστορικό κέντρο του Βουκουρεστίου  
Έπειτα αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια και συνεχίζουμε για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη το 
βράδυ στην πόλη μας.  
 

 
Σημαντικές διευκρινήσεις για τα ξενοδοχεία :  

 

 Το ibis Styles Bucharest City Center είναι ένα εξαιρετικό κεντρικό 
ξενοδοχείο με εξαιρετικές κριτικές .Φιλοξενεί μόνο δύο πελάτες ανά 
δωμάτιο και διαθέτει κυρίως δωμάτια με διπλό κρεβάτι   
 

 Το Ambassador Hotel 4* είναι ένα εξαιρετικό κεντρικό ξενοδοχείο με 
εξαιρετικές κριτικές .Διαθέτει δίκλινα ,τρίκλινα και οικογενειακά 
δωμάτια που φιλοξενούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12ετών  .Οι 
πελάτες μας θα φιλοξενηθούν στα superior δωμάτια του 
ξενοδοχείου  
 

 Το Union Plaza Hotel 4* είναι ένα εξαιρετικό ολοκαίνουργιο κεντρικό 
ξενοδοχείο με εξαιρετικές κριτικές .Διαθέτει δίκλινα ,τρίκλινα και 
οικογενειακά δωμάτια που φιλοξενούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 
12ετών  .  
 

Βουκουρέστι - Μπρασόβ – Σινάια  
4ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις  28η Οκτωβρίου (27/10 – 30/10) 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

ibis Styles Bucharest 
City Center 3*  

κεντρικό 
Πρωινό 135€ 149€ .-€ 54 € 

Ambassador 4*  
 Κεντρικό 

(Superior Room)  

Πρωινό  139€ 169€ 1ο Παιδί 69€ 
2o παιδί 99€  62 € 

Πρωινό +  
1 δείπνο 155€ 185€  1ο Παιδί  79€ 

2o παιδί 109€ 

Union Plaza 4* sup. 
 Κεντρικό 

Πρωινό  149€ 179€ 1ο Παιδί  99€ 
2o παιδί 119€ 

62 € 



 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται 

στον τιμοκατάλογο. 
 Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας *Σε περίπτωση που επιλέξετε ημιδιατροφή 

,σας προσφέρουμε 1 και όχι 2 δείπνα ,καθώς η επιστροφή μας από τα 
Καρπάθια είναι αργά το βράδυ και δεν προλαβαίνουμε το βραδινό μας στο 
ξενοδοχείο  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα. 

 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
 
 Δεν περιλαμβάνονται: 
 

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
 Checkpoint 10€ 
 Προαιρετική Ημερήσια εκδρομή Καρπάθια - Σινάια – Μπραν – Μπρασόβ – 

Κάστρο Δράκουλα 20 €  
 Γεύμα στο Μπρασόβ 12-15 € ανά άτομο  
 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 
 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 
 Επίναυλοι καυσίμων 10€ το άτομο  

 
 
Τιμές εισόδων-μουσείων: (H συμμετοχή σε ξεναγήσεις και προαιρετικές δραστηριότητες δεν 
είναι υποχρεωτική .Σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας ή των τιμών των εισόδων 
ενημερώνεστε από τον αρχηγό – συνοδό σας  ) 
 

 Είσοδος στο Κοινοβούλιο 40 Ron (Λέι)   
 Μουσείο φυσικής Ιστορίας Αντύπα  20 Ron (Λέι)   
 Μουσείο Χωριού 15 Ron (Λέι)   
 Παλάτι Πέλλες 30 Ron (Λέι)   
 Κάστρο του Δράκουλα 40 Ron (Λέι)   
 Εκκλησία Κατακουζηνού 5 Ron (Λέι)   

 
Σημειώσεις: 
  
1. Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά 
διαδρομή & Λαμία 15€ ανά άτομο/ανά διαδρομή. 
2. Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί οποιοδήποτε 
ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 
3. Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 
4. Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες   
 
*Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα 
προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 
  



 
 
 
Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

 Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

 Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας Συμβουλευτείτε 
μας 

 Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα 
.Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafon,κτλ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet  

 Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για προμήθειες 
τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας  

 Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας 
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η 
εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

 Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια πρόταση 
και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την 
πραγματοποίηση τους . 

 Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα βγαίνουν 
από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά  

 Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά 
διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα 
σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη. 
Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες  

 Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς δεν είναι 
δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως  

 Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που 
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο 
συμβουλευτικά  

 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!! 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) : 

 
 Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 
 πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του καταβληθέντος ποσού.) 
 Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
 Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
 Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
 Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 
 Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του 

εγγράφων. 
 Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
 Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
 Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
 Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
 Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
 Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 


