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ΓΙΟΡΤΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ
6 & 7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 22,23,24,30/12 & 02/01
1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ (790 χλμ.)
Συγκέντρωση και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό για Σόφια. Στάση
στο μοναστήρι της Ρίλα του 10ου - 11ου αιώνα στο μουσείο του οποίου φυλάσσεται ο
περίφημος σταυρός του μοναχού Ραφαήλ με τις 10.000 διαφορετικές παραστάσεις από την
Αγία Γραφή. Επίσκεψη στους Χρυσούς επιτάφιους με δεκάδες πολύτιμες πέτρες και εικόνες.
Άφιξη στη Σόφια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διαν/ση.
2η ΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (380 χλμ)
Μετά το πρωινό θα ακολουθήσει περιήγηση της πόλης της Σόφιας κατά την οποία θα
απολαύσουμε τον καθεδρικό ναό του Αλεξάνδρου Νέφσκι, το Εθνικό θέατρο, το
Πανεπιστήμιο, το τζαμί Μπάνια, την άσβεστη φλόγα του άγνωστου στρατιώτη και τον ναό
της Αγίας Σοφίας, τη Ροτόντα του Αγίου Δημητρίου, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το
Ναό του Αγίου Νικολάου (Ρώσικη εκκλησία). Αναχώρηση για τη Ρουμανική πρωτεύουσα,
μέσω ΠΛΕΒΕΝ - ΡΟΥΣΕ, καταλήγουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ για
δείπνο και διαν/ση.
3η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και γνωριμία με την παλαιά και νέα πόλη του Βουκουρεστίου, που δικαίως
ονομάζεται «μικρό Παρίσι» λόγω της αρχιτεκτονικής του και της έντονης πολιτιστικής ζωής
που γνώριζε. Αρχικά επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Στην συνέχεια, μέσα από μια πανοραμική
περιήγηση του Βουκουρεστίου θα θαυμάσουμε τα πιο αξιόλογα μνημεία όπως είναι η Αψίδα
του Θριάμβου, η Πλατεία του Ελεύθερου Τύπου, το Ατενέουμ, η Πλατεία της Επανάστασης
και η Ελληνική Εκκλησία. Επίσης θα δούμε τη Νομική Σχολή και την Όπερα, τον Βοτανικό
Κήπο και τη Στρατιωτική Ακαδημία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το πάρκο Χεραστράου,
ένα απο τα μεγαλύτερα πάρκα της χώρας. Η περιοχή θεωρείται από τις πιο αριστοκρατικές

και το πάρκο περιστοιχίζεται από βίλες και περίτεχνα οικήματα του 20ου αιώνα. Επίσης, στο
πάρκο υπάρχουν πολλά εστιατόρια-καφέ για γεύμα της επιλογής σας. Θα δούμε το
επιβλητικό Σπίτι του Λαού, το μεγαλύτερο σήμερα κτιριακό συγκρότημα στην Ευρώπη, και
το δεύτερο στον κόσμο μετά από το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η
κατασκευή του ξεκίνησε από τον κομμουνιστή ηγέτη της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου
τις ημέρες της δόξας του, και σήμερα φιλοξενεί το κοινοβούλιο της χώρας. Στους χώρους του
υπάρχουν συνεδριακά κέντρα, γραφεία και πολλοί χώροι που νοικιάζονται για εκδηλώσεις.
Χρόνος ελεύθερος να εξερευνήσετε την συνοικία Λιπσκάνι, το ιστορικό κέντρο του
Βουκουρεστίου. Διατηρεί την γοητεία της παλιάς πόλης, όπου και θα βρείτε πολλές αγορές
με αντίκες, μικρά μαγαζάκια που ξεχειλίζουν από παλαιά διακοσμητικά αντικείμενα. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ : ΚΑΡΠΑΘΙΑ – ΣΙΝΑΙΑ – ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΜΠΡΑΣΟΦ(170χλμ) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρωινό ελεύθερη ημέρα για τα ψώνια σας στο Βουκουρέστι. Όσοι επιθυμούν προαιρετική
ολοήμερη εκδρομή (€ 50) στα Καρπάθια. Πρώτος προορισμός η πανέμορφη Σινάια. Η πόλη
ονομάζεται και «Διαμάντι των Καρπαθίων» καθώς αποτελούσε κάποτε έναν από τους
αγαπημένους προορισμούς της υψηλής κοινωνίας της Ρουμανίας. Εκεί, ο βασιλιάς Κάρολος
Α΄ αποφάσισε να χτίσει την εξοχική κατοικία του, το εκπληκτικό Κάστρο Πέλες, ένα νέοαναγεννησιακό διαμάντι με φροντισμένους κήπους, πληθωρικούς χώρους υποδοχής και
δωμάτια σε διαφορετικά στυλ-οθωμανικό, γαλλικό. Συνεχίζουμε με το χωριό Μπραν όπου
βρίσκεται ο περίφημος Πύργος του Κόμη Δράκουλα. Χτίστηκε από τους Σάξονες για να
προστατεύει το πέρασμα προς τα Καρπάθια από τις επιθέσεις των Τούρκων, αλλά στους
χώρους του φιγουράρουν αντικείμενα και φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας. Στα
υπαίθρια μαγαζάκια της περιοχής, θα βρείτε κρασιά με θέμα τον δράκουλα, μάσκες,
μπλούζες, φυλαχτά, χειροποίητες κατασκευές κλπ. Στη συνέχεια περνώντας από το
αγαπημένο χειμερινό θέρετρο των Ρουμάνων, την Ποιάνα Μπρασόβ, θα φτάσουμε σε μια
από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ρουμανίας, την πόλη Μπρασόβ, γνωστό εμπορικό
κέντρο των αρχαιοτέρων χρόνων. Στην παραμυθένια αυτή μεσαιωνική πόλη που
περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους θα δούμε την Μαύρη Εκκλησία που είναι η
μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία στη Ρουμανία. Πήρε το όνομα της από τη «μεγάλη φωτιά» του
1689 καθώς μαύρισε το εξωτερικό της σε αντίθεση με το εσωτερικό της που είναι
καλοδιατηρημένο και φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα της
Ανατολικής Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στα λιθόστρωτα σοκάκια, ανάμεσα σε γραφικά
κτίσματα που θυμίζουν περισσότερο Βαυαρική αρχιτεκτονική παρά Ανατολική Ευρώπη και
θα συναντήσουμε τον πιο στενό δρόμο της κεντρικής Ευρώπης. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην
απλόχωρη κεντρική πλατεία όπου θα κάνουμε στάση για καφεδάκι και βόλτες στον εμπορικό
δρόμο της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βουκουρέστι. Δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ
Ελεύθερη ημέρα για βόλτες στο Βουκουρέστι. Παρόλο που είναι βαλκανική πρωτεύουσα
είναι μια πόλη με μεγάλους δρόμους, πολλά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα και έχει μεγάλο
ενδιαφέρον για τον επισκέπτη της. Περπατήστε στο ιστορικό κομμάτι της πόλης κατά μήκος
της λεωφόρου Νίκης και κάντε τα ψώνια σας στα πολλά πολυκαταστήματα γύρω από την
πλατεία της Ένωσης. Δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – BANSKO (500χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη. Εκεί θα δούμε το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, την
παλιά πόλη, το Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου, το ναό του Κωνσταντίνου και Ελένης και
επίσης θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε για το
διάσημο Bansko, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους & Εθνικού δρυμού Πίριν. Το
Αλπικό χιονισμένο τοπίο συναρπάζει.Κάντε ένα περίπατο στο υπέροχο πεζοδρομημένο
ιστορικό κέντρο του με την εκκλησία της Αγίας Τριάδος (του 1835), βόλτα στα café της

πόλης και στις πολλές ταβέρνες. Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες σε ένα από τα καλύτερα
χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων. Δείπνο, διανυκτέρευση.
7η ΜΕΡΑ : BANSKO - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΑΘΗΝΑ (720 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σαvτάνσκι. Χρόνος ελεύθερος για αγορές στον πεζόδρομο.
Αναχώρηση για σύνορα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στην Αθήνα
το βράδυ.

Room Type | Τύπος
Δωματίων

DBL/TRP |
Δίκλινο/Τρίκλινο

CHD |
Παιδικό*

SGL |
Μονόκλινο

259,00 €

239,00 €

384,00 €

299,00 €

279,00 €

449,00 €

6 ΗΜΕΡΕΣ

(22,23,24,30./ 2 &
02/01/18)
7 ΗΜΕΡΕΣ
(22,23,24 & 30/12)
* έως 12 ετών σε δωμάτιο με δύο ενήλικες

Περιλαμβάνονται






Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* και 4* με πρωινό
Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία μας
Αρχηγός / συνοδός από Αθήνα
Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR

Δεν περιλαμβάνονται





Είσοδοι σε μουσεία & πόλεις, αξιοθέατα, ποτά στα γεύματα και ότι αναφέρεται
ως προαιρετικό
Χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο εορταστικό δείπνο.
Δημοτικοί φόροι πόλεων.
Έξτρα ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
απώλειες αποσκευών.

Απαραίτητα Απαραίτητα ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες Η ανωτέρω ροή των
εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του
προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Το πρόγραμμα μπορεί να
πραγματοποιηθεί και αντίστροφα

