Μοναδικά, Παραμυθένια Χριστούγεννα στον απόλυτο προορισμό ΡΟΥΜΑΝΙΑ !
Βουκουρέστι-Σινάια-Καρπάθια-Κάστρο Δράκουλα-Κάστρο Πέλες- Μπρασόβ -ΣόφιαΟχυρό Ρούπελ ! 6 Ήμερη εκδρομή . Αναχώρηση 22-27/12/2019 !
Μοναδική τιμή : 295 € (με ημιδιατροφή)
-Παιδιά έως 5 -10 ετών με δύο ενήλικες: 190€
-Μονόκλινο: +20€ ημερησίως
Πρόγραμμα :
1 ημέρα 22/12 αναχώρηση από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65 (Ομόνοια ), για τα
σύνορα Προμαχώνα, με τις απαραίτητες στάσεις. Σύντομη στάση στα
αφορολόγητα, φτάνουμε στο για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας!
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη ΣΟΦΙΑ και έπειτα αναχωρούμε για γνωριμία
στην πόλη! Χαρακτηρισμένη από ένα μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ ιστορικών και
πολιτιστικών μνημείων, που άφησαν στο πέρασμά τους Θράκες, Ρωμαίοι, Σλάβοι
και Τούρκοι. Συνάντηση με τον ξεναγό μας, και περιήγηση στη Βουλή, το
προεδρικό Μέγαρο, την εκκλησία-σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι , τη
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το τζαμί Banya Bashi
,άλλα και την εκκλησία της αγίας Κυριακής με το θεόρατο θόλο!
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2 ημέρα 23/12 Μετά το πρωινό μας ,αναχώρηση για τη Ρουμανία, και το
πανέμορφο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ! Θα ακολουθήσουμε μία πολύ όμορφη διαδρομή μέχρι
τον συνοριακό σταθμό. Στο σημείο αυτό θα απολαύσουμε τον καταπληκτικό
ποταμό Δούναβη από ψηλά ο οποίος είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ Βουλγαρίας
και Ρουμανίας. Άφιξη στο Παρίσι των Βαλκανίων, μια από τις γοητευτικότερες
πόλεις της Ευρώπης, έδρα Ακαδημίας, μεγάλου Πανεπιστημίου, πνευματική και
καλλιτεχνική μητρόπολη. Το ισχυρότερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο στην παλιά πόλη όπου μπορούμε να απολαύσουμε την ομορφιά
της, να βρούμε τις διάσημες κρέμες ΑΣΛΑΝ και να αλλάξουμε χρήματα στα τοπικά
ανταλλακτήρια. Μπορούμε να επισκεφτούμε και την ιστορική Μονή
Σταυρουπόλεως του 1775. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3 ήμερα 24/12 Απολαμβάνουμε τον πρωινό μας .
Ξεκινάμε την περιήγηση στο <<Παρίσι των Βαλκανίων >> γνωριμία με την παλαιά
και νέα πόλη, που δικαίως ονομάζεται έτσι, λόγω της αρχιτεκτονικής του και της
έντονης πολιτιστικής ζωής που γνώριζε. Μέσα από μια πανοραμική περιήγηση του
Βουκουρεστίου θα θαυμάσουμε τα πιο αξιόλογα μνημεία αρχικά επίσκεψη στο
Πατριαρχείο , στην 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. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το πάρκο
Χεραστράου, ένα από 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. 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.
4 ημέρα 25/12 Πρωινό και αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια! Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα, φτάνουμε στη Σινάια , στο
διαμάντι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφθούμε το μαγευτικό Κάστρο Πέλες,
θερινή κατοικία του Καρόλου, 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε
το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτήριο που κτίστηκε και στο οποίο οφείλει την
ονομασία της η πόλη. Συνεχίζουμε με το χωριό Μπραν όπου βρίσκεται ο περίφημος
Πύργος του Κόμη Δράκουλα. 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 ΜΠΡΑΣΟΒ , 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. 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 στο Βουκουρέστι και στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για
γνωριμία και βόλτα, διανυκτέρευση.
5 ημέρα 26/12 Απολαμβάνουμε το πρωινό μας , φύγαμε για Σόφια. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια στην πόλη . Δείπνο,
Διανυκτέρευση.
6 ημέρα 27/12 Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για το Οχυρό
Ρούπελ. Ξενάγηση του οχυρού .Το οχυρό Ρούπελ είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα
της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων που

έφερε το όνομα Γραμμή Μεταξά. Εν συνεχεία αναχώρηση για Αθήνα με τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ , φαγητό. Επιστρέφουμε στην Αθήνα μετά από μία
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ γιορτινή εκδρομή γεμάτοι με μοναδικές εικόνες και τις καλύτερες
εντυπώσεις...

✅ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
-Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
-Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* και 4*
-Αρχηγός / συνοδός
-Φόρος διανυκτέρευση
-Ξεναγήσεις σε Σόφια και Βουκουρέστι από τοπικούς ελληνόφωνους ξεναγούς
- 5 πρωινά σε μπουφέ
- 5 βραδινά δείπνα σε μπουφέ
- Όλα τα Check Point, και όλοι οι δημοτικοί φόροι πόλεως όπου υπάρχουν.
-Ατομική ασφάλεια αστικής ευθύνης
-ΦΠΑ

❌ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
-Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.
-Ότι δεν αναφέρεται ρητώς στο πρόγραμμα
-Ατομικά έξοδα και είσοδοι σε σημεία ενδιαφέροντος
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
-Eίσοδος στο παλάτι PELES: 25 lei περίπου 6€
-Είσοδος στο παλάτι DRACULA: 35 lei περίπου 8€
-Είσοδος SINAIA: 5 lei περίπου 1 ευρώ
*1€ ισούται με περίπου 4,5 lei
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
Απαραίτητα νέα διαβατήρια ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες

🆘ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα και την
κατοχή των εγγράφων του , όσο αναφορά τη διέλευση των συνόρων. Όσοι
κατέχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να έχουν ταυτότητα είναι με λατινικούς
χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ , οι ξένοι πρέπει να έχουν το διαβατήριο και την
άδεια παραμονής τους. Σε περίπτωση που δεν τα έχετε μαζί ή δεν ισχύουν τα
έγραφα σας το γραφείο δεν φέρει ευθύνη. Τα παιδιά κάτω των 18 ετών που
ταξιδεύουν με έναν γονέα , χρειάζονται γραπτή συναίνεση επικυρωμένη από
επίσημη αρχή και του άλλου γονέα, και αν ταξιδεύουν μόνα τους χρειάζονται
γραπτή συναίνεση και από τους δύο γονείς.

