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Bουκουρέστι - Καρπάθια - πυργοσ δρακουλα
Το Διαμάντι των Βαλκανίων

4
 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, έλεγχος και 
απευθείας πτήση για Βουκουρέστι. Άφιξη και ξεκινάμε την 
ξενάγηση μας με την τοπική συνοδό μας, μόνιμη κάτοικο του 
Βουκουρεστίου. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το υπαίθριο 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, 
φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της 
Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη 
Ρουμανία.Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 
1936 αποτελεί μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας 
θα απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και 
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο 
κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, το πιο 
φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από 
αυτή του Παρισίου και αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες 
που πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν 
όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, 
που θα σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά 
κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο 
εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για την 
αισθητική του.

2η ΗΜΕΡΑ
ΣΙΝΑΙΑ, ΜΠΡΑΝ, ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300ΧΛΜ)
Μετά το πρωϊνό προαιρετική αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε 
στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου 
Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το 
Μοναστήρι της Σινάϊα, 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. Είναι το κάστρο που 
περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο Ιρλανδός 
συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του Δράκουλα 
στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον άνθρωπο που έγινε 
διάσημος για τους βάναυσους τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει 
τους Οθωμανούς αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη 
ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την 
πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη 
μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα την έκαψαν και 
έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν χτισμένη από τους 
Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην 
λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το 
βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες 
εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο 
το δείπνο, για όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε 
πακέτο). Διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ THERME SPA
Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια εκδρομή που 
θα σας μείνει αξέχαστη. Θα επισκεφθούμε προαιρετικά, έναν 
επίγειο παράδεισο, ένα πάρκο ευεξίας, χαλάρωσης και 
διασκέδασης 30.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βασίζεται στα 
ιαματικά νερά της περιοχής Balotesti. Πρόκειται για το Therme 
Bucharest Park, που άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές του 2016 και 
διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές θερμικές πισίνες γεμάτες με 
ιαματικό νερό, εστιατόρια, το μεγαλύτερο εσωτερικό και εξωτερικό 
κήπο της Ρουμανίας με πάνω από 800.000 φυτά και εκατοντάδες 
είδη δέντρων. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ΗΜΕΡΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές και στη 
συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

STORY PLACE Δημιουργήστε την πιο “αρχοντική” ατμόσφαιρα στοΠαλάτι της Βουλής
και βγάλτε σε κάθε σημείο τις πιο εκπληκτικές φωτογραφίες

για να μοιραστείτε στα Social Media!

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία,
όλα στο κέντρο και με όλες τις ανέσεις
για μια ωραία και πολυτελή διαμονή.
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας τις
καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Συνοδός του γραφείου μας,
άριστος γνώστης του προορισμού
Μοναδικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει
να δείτε τα αξιοθέατα με τον καλύτερο
τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε
Επίσκεψη στο παλάτι του Τσαουσέσκου
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει
να γνωρίζετε για το ταξίδι
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