
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

12   13

Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας. Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Μετά την
διέλευση των συνόρων, κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα της χώρας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος για ξεκούραση. To βράδυ θα κάνουμε μια διαδρομή με το λεωφορείο για να θαυμάσουμε το Belgrade by night, με τα ολόφωτα
κτίρια και τις γέφυρες της πόλης, μιας πόλης πληγωμένης στο πέρασμα της ιστορίας που στέκει όμως μέχρι σήμερα περήφανη κι
αγέρωχη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (610 ΧΛΜ.)

ΠανόραμαΠανόραμα

Μεσαιωνικής ΡουμανίαςΜεσαιωνικής Ρουμανίας  

( ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ - ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΟ ΤΟΥΡΝΤΑ 
 ΑΛΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΣΟΦΙΑ)
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ΠανόραμαΠανόραμα

Μεσαιωνικής ΡουμανίαςΜεσαιωνικής Ρουμανίας  

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ (152 ΧΛΜ.) – ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ (320ΧΛΜ.)

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας την Τιμισοάρα, γνωστή και με το όνομα «Μικρή
Βιέννη». Το πιο σημαντικό οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στη περιήγηση της πόλης θα δούμε τον
Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Τριών Ιεραρχών ,το δημαρχείο ,το δικαστικό Μέγαρο ,την εβραϊκή συνοικία ,τη πλατεία ελευθερίας και
την παλιά μπαρόκ πλατεία (Πλατεία Ουνιρίλ). Ελεύθερος χρόνος για έναν καφέ στο κέντρο της πόλης. Ο επόμενος προορισμός μας θα
είναι η Κλουζ Ναπόκα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Τρανσυλβανίας. Ένα από τα κυριότερα βιομηχανικά και πολιτιστικά κέντρα
της χώρας, γνωστή για τα πανεπιστήμιά της καθώς σε αυτήν βρίσκονται τα 10 κορυφαία πανεπιστήμια της Ρουμανίας. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
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Παρακολούθηση της λειτουργίαςΠαρακολούθηση της λειτουργίας  

Ανάστασης σε ορθόδοξη εκκλησίαΑνάστασης σε ορθόδοξη εκκλησία  



ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΟ ΤΟΥΡΝΤΑ- ΑΛΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ 
 ΣΙΜΠΙΟΥ – ΤΙΡΓΚΟΥ ΜΟΥΡΕΣ

 Μετά το πρωϊνό θα ξεκινήσει η περιήγηση στην πόλη της Κλούζ Ναπόκα. Θα δούμε την πλατεία Ουνίριι (Ένωσης), στη οποία βρίσκεται
ο γοτθικός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (14ος αι.), το κεντρικό πάρκο, το Εθνικό Θέατρο, την Όπερα και την πλατεία του Μουσείου με
τα δίδυμα παλάτια. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το Αλατωρυχείο Τούρντα, το οποίο κατατάσσεται στους 22 κορυφαίους
θεαματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κατεβαίνοντας 120 μέτρα κάτω από τη γη το θέαμα θα μας εντυπωσιάσει.
Γνωριμία με την ιστορία του ορυχείου και τα ειδικά μηχανήματα εξόρυξης, τις φωτογραφίες και ειδικούς φωτισμούς. Γήπεδα μίνι
γκολφ, μπάσκετ, αμφιθέατρο, αίθουσα μπόουλινγκ, μπιλιάρδου και πινγκ πονγκ, υπάρχουν σε περίπου 50 μέτρα βάθος. Επόμενος
σταθμός η Άλμπα Ιούλια. Βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Δακίας, την Απουλούμ, για την οποία αναφέρθηκε στο έργο
του και ο Πτολεμαίος. Εδώ βρίσκεται το φρούριο Άλμπα Καρολίνα, το μεγαλύτερο της χώρας, το οποίο έχει σχήμα αστεριού με επτά
προμαχώνες και βρίσκεται πάνω στα ερείπια ενός ρωμαϊκού στρατοπέδου (castrum). Συνεχίζουμε στα θρυλικά Καρπάθια, με πρώτη
στάση το Σιμπίου. Περιήγηση στην όμορφης μεσαιωνικής πόλης, η οπία αποτελέι αρχιτεκτονικό κόσμημα της Ρουμανίας. Η πλατεία
Γκρίβιτσα, τα γοτθικά κτίσματα, η Μητρόπολη, το παλιό Δημαρχείο και η πλατεία Χουέτ θα σας ενθουσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος και
αναχώρηση για την Τίργκου Μούρες . Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος.

ΤΙΡΓΚΟΥ ΜΟΥΡΕΣ - ΣΙΓΚΙΣΟΑΡΑ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ
ΣΙΝΑΪΑ – ΜΠΡΑΣΟΒ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΡΣΤΙ

Αναχωρούμε σήμερα για τη πρωτευουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Θα ξεκινήσουμε με μια εκπληκτικη περιήγηση στο Βέλικο Τάρνοβο,
την ιστορική πρωτεύουσα της Δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας γνωστή ως «Πόλη των Τσάρων» η οποία έδωσε το όνομα της
στην φιλολογία, την ζωγραφική και την αρχιτεκτονική της διάσημης «σχολής του Τίρνοβο».
Το πρώτο που κάνει εντύπωση στον επισκέπτη είναι ότι η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε τρεις λόφους. Η θέα των κτισμάτων της που
είναι αμφιθεατρικά χτισμένα σε συνδυασμό με τον ποταμό Γιάντρα που την διασχίζει είναι ένα από τα «αξιοθέατά» της.
Η θέα της πόλης είναι μαγευτική καθώς από όπου κι αν σταθούμε μπορουμε να απολαύσουμε σημεία, εξίσου όμορφα και διαφορετικά
μεταξύ τους. Το φρούριο της λέγεται Τσάραβετς και η επίσκεψη σε αυτό είναι μία μοναδική εμπειρία με τις πύλες των λεόντων να
δεσπόζουν επιβλητικά στην είσοδο του. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με κατευθυνση τη Σόφια. Αφου
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, προτείνουμε να μας ακολουθήσετε για μια νυχτερινή περιήγηση της πόλης.
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ - ΛΙΜΝΗ
ΧΕΡΕΣΤΡΑΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ

Μετά το πρωινό θα αφιερώσουμε την ημέρα μας για την πρώτη γνωριμία μας με το Βουκουρέστι, την πανέμορφη πρωτεύουσα της
Ρουμανίας, αποκαλούμενη και ως «Παρίσι των Βαλκανίων». Μια πόλη βγαλμένη σαν από λαϊκό παραμύθι, πλούσια ιστορικά αξιοθέατα,
μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ειδυλλιακά φυσικά σκηνικά. Θα επισκεφθούμε το παλάτι της Βουλής, το δεύτερο σε επιφάνεια κτίριο στον
κόσμο μετά το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Στην πανοραμική περιήγηση της πόλης διασχίζοντας τις διαδοχικές
πλατείες Uniri, Univercity, Romana, Victoria και Charles de Gaulle, θα θαυμάσουμε το νοσοκομείο του Κατακουζηνού, την Ακαδημία των
Οικονομικών, το Προεδρικό Μέγαρο, το μνημείο των Αεροπόρων, την Αψίδα του Θριάμβου και το Κτίριο του Τύπου, απομίμηση του
πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας. Επίσκεψη στο μοναδικό στο είδος του Μουσείο του χωριού, ένα θεματικό πάρκο γύρω από την
λίμνη Herastrau με αναπαράσταση οικιστικού περιβάλλοντος από όλη την Ρουμανική επικράτεια. Διασχίζοντας την λεωφόρο Kiselev (η
οποία παρομοιάζεται με το Champs-Elysees του Παρισιού), και την calea Victoriei καταλήγουμε στην πλατεία της Επανάστασης του 1989,
γύρω από την οποία βρίσκονται το Μέγαρο Μουσικής του Βουκουρεστίου, το Ρουμανικό Αthenaeum, τα Ανάκτορα της Βασιλικής
Οικογένειας που σήμερα φιλοξενεί την Εθνική Πινακοθήκη, την Βιβλιοθήκη του Εθνικού Πανεπιστημίου με το άγαλμα του έφιππου Βασιλιά
Καρόλου Α, και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου. Στάση για φωτογραφίες και στην συνέχεια της
περιήγησής μας θα δούμε την Λέσχη Αξιωματικών, το Εθνικό θέατρο, την Όπερα, τη Στρατιωτική Ακαδημία και το Παλάτι του
Κατακουζηνού. Η ξενάγησή μας καταλήγει στην παλιά πόλη όπου θα δούμε το ιστορικό Hanu' lui Manuc, το εναπομείναν τμήμα της
κατοικίας του περιβόητου κόμη Δράκουλα Βλαντ Τσέπες με την προτομή του στην είσοδο του κτιρίου, και στην συνέχεια την εκκλησία της
Σταυρουπόλεως που χτίστηκε από Έλληνα μοναχό, και σήμερα είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση
των εκδρομέων. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε μια τοπική μπύρα και γευστικά εδέσματα στο caru' cu bere, την παλαιότερη μπυραρία της
πόλης από το 1879. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (600 ΧΛΜ.)
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και ήρθε η ώρα για την επιστροφή. Η διαδρομή γίνεται με τις
απαραίτητες στάσεις και αργά το απόγευμα φτάνουμε στην πόλη μας.

Σημείωση: Ταξιδεύετε με ταυτότητες νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες εντός της τελευταίας 10ετίας
σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ Β' 824/17-02-2023 ή διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ. 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

6ΗΜΕΡΕΣ
 

12, 13 Απριλίου

Heritage 4* (Βελιγράδι) 

299 438 189 Πρωινό

Paradis 4* 
(Κλουζ Ναπόκα) 

 Continental Forum 4*
(Τίργκου Μούρες) 

 Ambasador 4*
(Βουκουρέστι) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

BΟΛΟΣ Δημαρχείο 02.00 02.15

ΛΑΡΙΣΑ ΚΤΕΛ Λαρίσης 03.00 03.15

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.00 04.15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βενιζέλου 05.30 06.00

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ & ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 20€ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Μεταφορές - μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο.
Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία.
Επιλεγμένη διατροφή.
Συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας.
Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Φ.Π.Α.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
Δημοτικός φόρος και Check points: 15€ κατ’ άτομο.
Επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για να
εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ. 


