
1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ | ΤΙΡΑΝΝΑ | 
ΠΟΝΤΚΟΡΙΤΣΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω της 
Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και 
κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Μετά τις διαδικασίες 
στα σύνορα και περνώντας από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας 
με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα, συνεχίζουμε 
μέσω Πόγραδετς για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα 
Τίρανα, όπου φτάνουμε αργά το μεσημέρι. Θα περιηγηθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης με το μοναδικό ορθόδοξο ναό 
της Αναστάσεως, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο 
εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο 
του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την 
εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του 
Γεώργιου Καστριώτη, εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το 
προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. 
Συνεχίζοντας, κατευθυνόμαστε προς το μοναδικό 
Μαυροβούνιο. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Ποντκόριτσα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για 
ξεκούραση.

2η Ημέρα |  ΜΠΟΥΤΒΑ | ΚΟΤΟΡ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και επίσκεψη σε μια από τις 
παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) τη γραφική 
Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την 
κοσμοπολίτικη ζωή, με έντονο το Ελληνικό, Ρωμαϊκό και 
Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στο μεσαιωνικό 
ιστορικό κέντρο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να 
απολαύσουμε το θερινό αυτό θέρετρο. Συνεχίζουμε για την 
καστροπολιτεία του Κότορ, ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – 
προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και 
Βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε 
έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του 
Μαυροβουνίου, στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια 
του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιόρδ της 
Αδριατικής. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, τις Σερβορθόδοξες εκκλησίες του 
Αγίου Λουκά (12ος αιώνας) και Αγίου Νικολάου, το επιβλητικό 
παλάτι του πρίγκιπα και θα περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια, 
θαυμάζοντας τις βενετσιάνικες επαύλεις και τις 
αλλεπάλληλες μικρές πλατείες. Συνεχίζουμε για το Τρέμπινιε, 
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Μετά το δείπνο 
βόλτα στην πόλη, για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον 
τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.

3η Ημέρα | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για 
το Ντουμπρόβνικ, όπου ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που 
έχει χαρακτηριστεί ως «το μαργαριτάρι της Αδριατικής». Πιο 
συγκεκριμένα στην παλιά πόλη, η οποία είναι περιτριγυρισμένη 
από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία 
που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, θα δούμε το Μοναστήρι των 
Φραγκισκανών, το Παλάτι των Ρέκτορς (Κυβερνήτες της 
Δημοκρατίας της Ρεγγούζα), τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό 
λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης, 
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Στο 
τέλος της ξενάγησης σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα 
στον κόλπο της πόλης για να δούμε τα τείχη της 
καστροπολιτείας από τη θάλασσα, να περιπλεύσουμε το νησί 
Locrum και να παρατηρήσουμε τις απότομες ακτές από την 
άλλη πλευρά της πόλης. Απολαύστε ένα καλό εστιατόριο η 
έναν καφέ με απεριόριστη θέα.  Καλή ιδέα είναι και μια 
επίσκεψη στα άριστα διατηρημένα τείχη που περιβάλλουν την 
πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι διαθέσιμος για να σας δώσει 
κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο 
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Άλλη μια επιλογή είναι να 
ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.du-
brovnikcablecar.com), από όπου η θέα σε όλη την παλιά πόλη, 
την Αδριατική και τα νησιά της είναι υπέροχη. Η διαδρομή 
είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα κινείται 
υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν 
φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα 
πρόβλημα. Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο 
στην φημισμένη αυτή πόλη, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
όπου μας περιμένει δείπνο.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ  ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ, ΘΑ 
«ΖΗΣΟΥΜΕ» ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΜΕ ΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ.  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΘΑ ΝΟΙΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟ. ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ!
 

1η  Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ 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. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 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 Ημέρα | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ | ΣΙΜΠΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα 
επισκεφτούμε το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον 
Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 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, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική 
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του 
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή 
μας θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο 
από τον 15ο αιώνα και είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. 
Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος για περιήγηση την πόλη. Eπισκεφθείτε την 
κεντρική πλατεία Piata Mare, που γύρω της βρίσκονται 
πολλά καφέ και εστιατόρια.

3η Ημέρα |  ΣΙΜΠΙΟΥ | ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ | ΜΠΡΑΝ | ΜΠΡΑΣOΦ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο ειδυλλιακό 
Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη 

της Unesco. Θα δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα 
θεμέλια της Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την 
πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία περιτρυγισμένη 
με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. Φυσικά δε θα 
παραλείψουμε να <βγούμε> φωτογραφία στη Γέφυρα των 
Ψευτών, που πήρε το όνομά της από ένα θρύλο κατά τον 
οποίο όποιος καθόταν πάνω στη Γέφυρα και έλεγε ψέματα 
αυτή θα κατέρρεε.  Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη 
Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του περίφημου 
Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. 
Στη συνέχεια 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. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση 
στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη 
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ

5
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

22, 23, 26/12
29, 30/12

&
02, 04/01

ΜΙNERVA 4*
( Bουκουρέστι ) Πρωινό

καθηµερινά
&

3 δείπνα
275€ 169€ 379€

MERCURE 4*
( Σιµπίου )

GOLDEN TIME 4*
(Μπρασόφ  )

4η Ημέρα |  ΜΠΡΑΣΟΦ | ΣΙΝΑΪΑ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα 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. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη 
ονομασία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το 
απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες 
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

5η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο τον Πύργο του 
∆ράκουλα!
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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

Οι αναχωρήσεις 29,30/12 έχουν επιβάρυνση 15ε στις παραπάνω τιµές


