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ΚΑΘΕ ΚΤΡΙΑΚΗ                                                                                                            6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

1η μέρα, Αιθνα – Σόφια: Αναχϊρθςθ νωρίσ το πρωί από Ακινα με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ. Διζλευςθ ςυνόρων. Άφιξθ ςτο 
ξενοδοχείο μασ ςτθ όφια, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
2η μέρα, Σόφια – Βουκουρέςτι: Μετά το πρωινό κα ακολουκιςει περιιγθςθ τθσ πόλθσ κατά τθν οποία κα δοφμε τον 
κακεδρικό ναό του Αλζξανδρου Νζφςκι, το Εκνικό κζατρο, το Πανεπιςτιμιο, τθν άςβεςτθ φλόγα του αγνϊςτου ςτρατιϊτθ 
ναό τθσ Αγίασ οφίασ –Αγίου Νικολάου και τθ Ροτόντα του Αγίου Δθμθτρίου. Αναχϊρθςθ για τα ςφνορα Βουλγαρίασ –
Ρουμανίασ μζςω των πόλεων Πλζβεν – Ρουςζ. Φυςικό ςφνορο των δφο κρατϊν ο ποταμόσ Δοφναβθσ που κα τον 
απολαφςουμε περνϊντασ τθν μοναδικι γζφυρα που ενϊνει τα δφο κράτθ, γζφυρα φιλίασ, προσ το Ρουμάνικο ςφνορο 
τηιοφρτηου. Θα φτάςουμε ςτο Βουκουρζςτι, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
3η μέρα, Βουκουρέςτι (ξενάγηςη): Μετά το πρωινό ακολουκεί θ ξενάγθςθ τθσ πόλθσ. Σο Βουκουρζςτι, χτιςμζνο ςτισ όχκεσ 
του ποταμοφ Dimbovita, κεωρείται μια από τισ πιο ωραίεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ. τθν ςθμερινι μασ περιιγθςθ κα δοφμε το 
μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ, τθν αψίδα του κριάμβου, το Πατριαρχείο, αξιοκζατα που εντυπωςιάηουν, τθν Εκκλθςία τθσ 
ταυροπόλεωσ μια μικρι εκκλθςία που ξεχωρίηει για τθν ομορφιά τθσ και τθν απλότθτα τθσ. Ανικει ςτο ομϊνυμο μοναςτιρι 
του ταυροπόλεωσ. Ακολουκεί το Ρουμανικό Ακιναιον ζνα περίκομψο, καλυμμζνο με κόλο, κυκλικό κτίριο που ςτεγάηει το 
μζγαρο μουςικισ. Άνοιξε το 1888 και ζκτοτε αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ για τα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ. Σο Εκνικό 
Μουςείο Σζχνθσ τθσ Ρουμανίασ ςε ζνα πρϊθν βαςιλικό παλάτι ςτθν Πλατεία Επανάςταςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ που 
φτιάχτθκε το 1937. Σο κοινοβοφλιο τθσ Ρουμανίασ (πίτι του Λαοφ). Καταςκευαςμζνο επί Σςαουςζςκου είναι το δεφτερο 
μεγαλφτερο κτιριακό ςυγκρότθμα παγκοςμίωσ μετά το Πεντάγωνο των Η.Π.Α. Σθν Kretzulescu Εκκλθςία μια Ανατολικι 
Ορκόδοξθ εκκλθςία ςτο κζντρο του Βουκουρεςτίου με πολφ εντυπωςιακζσ αγιογραφίεσ. Καταλιγουμε ςτθν περιοχι με τα 
ιςτορικά καφζ τθσ παλιάσ πόλθσ. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο, και διανυκτζρευςθ. 
4η μέρα, Βουκουρέςτι – Σινάϊα - Μοναςτθρι Κατακουζηνοφ - Καρπαιία, «Πφργοσ Δράκουλα» - Μπραςόβ - Βουκουρέςτι: 
Μετά το πρωινό προαιρετικι εκδρομι(40€) για τθν πανζμορφθ ινάϊα. Η πόλθ ονομάηεται και «Διαμάντι των Καρπακίων» 
κακϊσ αποτελοφςε κάποτε ζναν από τουσ αγαπθμζνουσ προοριςμοφσ τθσ υψθλισ κοινωνίασ τθσ Ρουμανίασ, επίςθσ Θα 
δοφμε το μοναςτιρι του Κατακουηθνοφ. υνεχίηουμε για τα Καρπάκια και το Φροφριο Μπράν, γνωςτό και ωσ «Πφργοσ του 
Δράκουλα» λόγω τθσ ομϊνυμθσ ιςτορίασ τρόμου και τα υπαίκρια μαγαηάκια δίπλα του για αγορά ςουβενίρ ςχετικά με τον 
περίφθμο μφκο. Κατόπιν κα επιςκεφκοφμε τθ μεςαιωνικι πόλθ Μπραςόβ, που κεωρείται ότι είναι θ πιο όμορφθ πόλθ τθσ 
ςθμερινισ Ρουμανίασ. τθν πόλθ είχαν εγκαταςτακεί με το πζραςμα των αιϊνων Οφγγροι, Ρουμάνοι, λάβοι και Γερμανοί, 
κάνοντάσ τθν, τθν πιο κοςμοπολίτικθ πόλθ των Βαλκανίων. Θα καυμάςουμε τθνΜαφρθ Εκκλθςία τθ μεγαλφτερθ γοτκικι 
εκκλθςία τθσ Ρουμανίασ και κα πιοφμε τον καφζ μασ ςτθν κεντρικι πλατεία με το κτίριο του παλαιοφ Δθμαρχείου που φζρει 
ςτθν πρόςοψι του το ζμβλθμα τθσ πόλθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
5η ημέρα, Βουκουρέςτι -  Βέλικο Τάρνοβο  -  Bansko: Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν Πόλθ των Σςάρων το Βελίκο Σάρνοβο, 
είναι παςίγνωςτθ ωσ θ ιςτορικι πρωτεφουςα τθσ Δεφτερθσ Βουλγαρικισ Αυτοκρατορίασ, προςελκφοντασ πολλοφσ τουρίςτεσ 
με τθ μοναδικι αρχιτεκτονικι τθσ. υνεχίηουμε για το Bansko. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο μασ δείπνο, και διανυκτζρευςθ. 
6η ημέρα, Bansko – Σαντάνςκι - Αιθνα: Πρωινό και αναχϊρθςθ για το αvτάνςκι. Χρόνοσ ελεφκεροσ για αγορζσ. υνεχίηουμε 
για τα ςφνορα και με ενδιάμεςουσ ςτάςεισ για καφζ και φαγθτό, άφιξθ ςτθν Ακινα. 
 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ : 279€  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +125 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεταφορζσ/περιθγιςεισ, με πολυτελι κλιματιηόμενα ποφλμαν 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4*  

 Ημιδιατροφι (5 πρωινά + 5 δείπνα)  

 Δθμοτικοί Φόροι Διανυκτερεφςεων 

 Ελλθνόφωνοσ τοπικόσ ξεναγόσ  ςτο Βουκουρζςτι 

 Αρχθγόσ εκδρομισ, Σαξιδιωτικι αςφάλεια, Φπα 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI: 

 Ειςόδουσ μουςείων/ποτά/φιλοδωριματα και ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό. 

AΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟ Η ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ 
 


