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Βουκουρέστι Σινάια Μπράσοβ
4 ημέρες οδικώς

Αναχωρήσεις: 24/12/22 – 27/12/22, 30/12/22 –
02/01/23

& 05/01/23 – 08/01/23

1η ημέρα: Αναχώρηση για Βουκουρέστι (660 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι, που
από την 1η Ιανουαρίου έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια, χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Βουκουρέστι - Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με την ελληνική εκκλησία, το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, την Αψίδα του Θριάμβου και το Εθνικό Μουσείο Χωριού. Επίσης, θα
δούμε το ωραιότερο κτίριο Αρτ Νουβό, γνωστό και ως «ναό της μουσικής», το Ατενέουμ
Ρομαν, 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 κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, την εκκλησία
Κρετσουλέσκου του 1722, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης
(Cercul National Militar) και το παλάτι των Κατακουζηνών. Ελεύθερος χρόνος στη
φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής
αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος στο
κέντρο της πόλης για καφέ, ψώνια και φαγητό. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με την
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση
της δικτατορίας, το προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα
ονομάζεται Παλάτι του Κοινοβουλίου, το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το
Πεντάγωνο και τον νέο Καθεδρικό Ναό της Σωτηρίας του Ρουμανικού Λαού. Επίσης, θα
δούμε την Όπερα και το κτίριο του Πανεπιστημίου. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Boυκουρέστι – Σινάια (140χλμ.) – Μπραν (40χλμ.) Πύργος
Δράκουλα – Μπράσοβ (28χλμ.) – Βουκουρέστι (185χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του
ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στη Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα
επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά της
Ρουμανίας. Στη συνέχεια, θα δούμε καθ’ οδόν το μοναστήρι της Σινάια και έπειτα
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον πύργο Μπραν, γνωστό και ως Πύργο του
Δράκουλα, ο οποίος χτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές
επιθέσεις. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο Μπράσοβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, τη
Μαύρη Εκκλησία και την ελληνική εκκλησία. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων.
Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διανυκτέρευση.
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4η ημέρα: Βουκουρέστι – Σόφια (380χλμ.) – Επιστροφή στην πόλη
μας (290 χλμ.)
Αναχώρηση το πρωί για τη Σόφια, όπου θα πραγματοποιήσουμε πανοραμική περιήγηση. Θα
δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό
του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων, επιστροφή
στην πόλη μας αργά το βράδυ.

Τιμοκατάλογος

Ξενοδοχεία Early
booking

Κανονική
Τιμή

1ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

1ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική

τιμή

Επιβάρυνση
μονοκλίνου

Mercure Bucharest
Uniriii 4*
Κεντρικό

199€ 259€ 149€ 229€ 89€

Σημειώσεις:
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη

συμμετοχή
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο

Περιλαμβάνονται:
✔ Πρωινό καθημερινά
✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας
✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας
✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
✔ Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται
x Επίναυλοι καυσίμων
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου
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