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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
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ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ  

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ, ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. 

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ, ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

 

1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί, γνωριμία με το  
συνοδό μας 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. Στη 
διαδρομή μας μέχρι το ξενοδοχείο θα διαπιστώσετε γρήγορα, 
γιατί η πόλη φιγουράρει στις λίστες των ανερχόμενων 
προορισμών, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία και εντυπωσιακά 
κτίρια, τεράστια πάρκα και πεδιάδες που εκτείνονται ανάμεσα 
στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που 
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. 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 μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δεινόσαυρους που 
βρέθηκαν στο ρουμανικό έδαφος και όχι μόνο. Η εμπερία 
είναι διασκεδαστική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος 
για ξεκούραση. Η παιδαγωγός μας έχει πολλές 
δραστηριότητες, από ζωγραφική έως μιμήσεις για τον 
ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 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.

3η Ημέρα | ΣΙΝΑΙΑ | ΜΠΡΑΝ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
Μετά το πρωϊνό 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 
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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.

4η Ημέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μία ημερήσια εκδρομή σε 2 υπέροχες τοποθεσίες. Η πρώτη μας στάση θα πραγματοποιηθεί στο 
μεσαιωνικό Μόσταρ, που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμβλημα της 
πόλης το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από την εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μία πόλη, με 
έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Το Μόσταρ της Βοσνίας, επιτρέπει 
στον επισκέπτη να αντιληφθεί της διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη, όταν ήταν κομμάτια της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. 
Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών, που τόσο έντονα 
διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές της. Μία αίσθηση διαφορετική, 
με την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Επόμενη στάση το περίφημο Blagaj όπου θα 
θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα | ΣΟΦΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη λεωφόρο Vitosha, όπου θα 
δείτε μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές μπουτίκ. Κατηφορίζοντάς τ
oν πιο <in> δρόμο της Σόφιας, θα μπορείτε να δείτε στο βάθος της λεωφόρου το όρος Vitosha, που τους περισσότερους μήνες 
του χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι. Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας, 
πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες και με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο το παλάτι της 
Βουλής ή στο  Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας!
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
Η διαµονή στη Σόφια πραγµατοποιείται
στο ξενοδοχείο NOVOTEL 4* µε την αντίστοιχη διατροφή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµή 1ου παιδιού έως

12 ετών
Τιµή 2oυ παιδιού έως

12 ετών

309€ ∆ΩΡΕΑΝ 89€23, 26
30/12

& 
02, 05/01 Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

379€ ∆ΩΡΕΑΝ 99€

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο
Τιµή 1ου παιδιού έως

12 ετών
Τιµή 2oυ παιδιού έως

12 ετών

339€ ∆ΩΡΕΑΝ 99€22, 23
26/12
30/12

&
02, 04/01 Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

399€ ∆ΩΡΕΑΝ 109€

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση/περιήγηση στη Σόφια


