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ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6 Μέρες 

Βουκουρέστι, Σιμπίου, Κάστρο Μπράν, Μπρασόβ, Σιγκισοάρα, Σινάια, 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ & ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

Προσφέρουμε 10% έκπτωση στις πιο κάτω τιμές για κρατήσεις που θα γίνουν 

μέχρι 30 Ιουνίου 2020 
 

 

Διαμονή: 3 Βράδια Σινάια / 2 Βράδια Βουκουρέστι 
 

Πτήσεις: 

RO256 Λάρνακα – Βουκουρέστι 13:20 – 15:40                            

RO255 Βουκουρέστι – Λάρνακα 10:20 – 12: 35 
 

Αναχωρήσεις: 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 
 

Τιμές ανά άτομο:  

04/08, 11/08, 18/08  Δίκλινο €735 / Μονόκλινο €885 / Παιδί €579 

25/08    Δίκλινο €715 / Μονόκλινο €865 / Παιδί €559 
 

 

1η Μέρα: Λάρνακα – Βουκουρέστι – Πλοιέστι – Σινάια 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και θα πάρουμε την πτήση για 

Βουκουρέστι. Άφιξη στο Βουκουρέστι, έλεγχος διαβατηρίων και συνάντηση με την 

συνοδό/ξεναγό. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και κατευθυνόμαστε βόρεια προς την 

οροσειρά των Καρπαθίων. Συνεχίζουμε για την όμορφη πόλη Πλοιέστι στις πεδινές 

εκτάσεις της Μουντένια. Φωλιασμένη στους πρόποδες του βουνού Μπουκέτσι, 

βρίσκεται η γραφική πόλη Σινάια. Θα δούμε τις ομορφιές της πόλης και θα 

επισκεφθούμε το μοναστήρι Σινάϊα που έκτισε ο Πρίγκιπας Μιχάϊ Καντακουζίνο και το 

ονόμασε και μοναστήρι του όρους Σινά. Συνεχίζουμε για το κάστρο Πέλες, θερινή 

κατοικία της Βασιλικής οικογένειας Καρόλου Α΄. Τέλος, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, 

τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο μας. 

 

2η Μέρα: Μπουστένι – Πετρεάλ – Κάστρο Μπράν – Μπρασόβ – Ποιάνα Μπρασόβ – 

Σινάια 

Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στα Καρπάθεια Όρη - ένας πανέμορφος 

ζωγραφισμένος πίνακας για να επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο του 

Δράκουλα στην περιοχή Μπράν. Το κάστρο κτίστηκε το 1377 από Τεύτονες ιππότες και 

ήταν η κατοικία του πρίγκιπα της Βλαχίας Τσέπες Κόμη Δράκουλα. Ακολούθως, θα 

καταλήξουμε πίσω στην πόλη των Σαξόνων, Μπρασόβ, όπου θα απολαύσουμε την 

πλατεία του Συμβουλίου γνωστή σαν αγορά του Μπρασόβ με πλανόδιους μουσικούς 

και ακροβάτες να πλημυρίζουν την πλατεία ενόσω απολαμβάνουμε τον καφέ μας, το 

σπίτι του εμπόρου, την μαύρη εκκλησία που είναι ο μεγαλύτερος Καθολικός ναός της 

Ρουμανίας, την παραμυθένια πύλη της Αικατερίνης με ορθόδοξη εκκλησία, την 

πλατεία ενότητας με τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου και πολλά άλλα 

εντυπωσιακά αξιοθέατα. Στην επιστροφή στάση στο τουριστικό θέρετρο Ποιάνα 

Μπρασόβ που βρίσκετε στους πρόποδες του βουνού Ποσταβάρου. Οι μετακινήσεις 

στο χωριό γίνονται με άμαξες που τις σέρνουν άλογα. Επιστροφή στην Σινάια και στο 

ξενοδοχείο μας και το βράδυ θα έχουμε δείπνο. 
 

3η Μέρα: Σιγκισοάρα – Σιμπίου – Σινάια 

Μετά το πρόγευμα αρχίζουμε το όμορφο οδοιπορικό μας με την Μεσαιωνική πόλη 

Σιγκισοάρα, Μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Ένα πραγματικό 

Μουσείο της Σαξονικής κουλτούρας του 12ου αιώνα κτισμένο σε ένα κατάφυτο 

δάσος στις όχθες του ποταμού Ταρνάβα. Συνεχίζουμε για την Σαξονική πόλη της 
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Τρανσυλβανίας Σιμπίου, μέσω μίας διαδρομής με πράσινα χωράφια, λίμνες και 

ποταμούς. Άφιξη στο Σιμπίου. Η μεγαλύτερη και πιο πλούσια πόλη της 

Τρανσυλβανίας που είχαν εποικηθεί και οχυρωθεί από τους Σάξονες τον 12ο αιώνα. 

Ξενάγηση της πόλης με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τους προμαχώνες δίπλα από 

τον ποταμό Σιμπίν. Την μεγάλη πλατεία, έχει ανακηρυχτεί Αρχιτεκτονικό Μουσείο από 

την Ουνέσκο, Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, Παλάτι του Μπρούκενταλ,, τους πύργους 

του Σιμπίου, Μουσκετοφόρων, Αγγειοπλαστών και άλλα. Το απόγευμα, επιστροφή 

στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα: Σινάια – Ποσάδα – Βουκουρέστι 

Πρόγευμα και ετοιμασία αποσκευών. Θα αποχαιρετήσουμε την Σινάια και την περιοχή 

της Βλαχίας και θα κατευθυνθούμε για την πρωτεύουσα, το Βουκουρέστι. Καθοδόν θα 

κάνουμε στάση στην Ποσάδα για να επισκεφθούμε το Μουσείο κυνηγίου και να δούμε 

βαλσαμωμένα ζώα. Συνεχίζουμε και άφιξη στο Παρίσι της Ανατολής όπως 

αποκαλείται η πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Μια πρώτη γνωριμία της πόλης, 

μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για να 

περπατήσετε στην παλαιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια γεμάτα με 

καταστήματα και καφετέριες. Το βράδυ θα έχουμε φολκλορικό πρόγραμμα στο 

ξενοδοχείο. 
 

5η Μέρα: Βουκουρέστι 

Πρόγευμα. Στην συνέχεια, θα θαυμάσουμε τα αξιοθέατα του Βουκουρεστίου. Βασιλικά 

ανάκτορα, την Αψίδα του Θριάμβου, Παλάτι της Νίκης, Λεωφόρος της Νίκης, Πλατεία 

της Επανάστασης, Μνημείο Αναγέννησης, Εκκλησία του Κρετσουλέσκου κτισμένη με 

κόκκινα τούβλα το 1722, Εκκλησία Σταυροπόλεως, κτισμένη από τον Ηπειρώτη 

Αρχιμανδρίτη Ιωανίκιο Στρατονικέα το 1724, το Παλάτι Κοινοβουλίου, Εκκλησία του 

Μιχάϊ Βόντα, το Πατριαρχείο και Προεδρικό Μέγαρο και πολλά άλλα. 
 

6η Μέρα: Βουκουρέστι – Λάρνακα 

Πρόγευμα. Ετοιμασία αποσκευών και μεταφορά στο αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε 

την πτήση για επιστροφή στην Λάρνακα. 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βουκουρέστι-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

 3 βράδια στην Σινάια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο  

 2 βράδια στο Βουκουρέστι σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα. 

 Φολκλορικό πρόγραμμα. 

 Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενο 

πούλμαν. 

 Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός. 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων, κάστρα, σπήλαια, αρχαιολογικοί 

χώροι. 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Ποτά στα δείπνα και φαγητά στο Βουκουρέστι. 

 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 
 

Σημειώσεις:  

 Δεν προσφέρεται φαγητό στο αεροπλάνο. 
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 Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να 

παραλειφθεί καμία υπηρεσία. 

 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων και 

κανονισμών.  

 Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο 

αν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών και με πληρωμή επιτόπου.  


