
               
ORESTIADA EVRIPIDOU 69  Tel +302552029526 – 29527 

Email: karαkatsanis.tours@gmail.com 
 
 
 
 

Αποκριές στην   Ρουμανία 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΣΙΝΑΪΑ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΜΠΡΑΣΟΦ 

 
 

Αναχώρηση :  Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου  
 
 
1η ΗΜΕΡΑ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ~ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Αναχώρηση το πρωί στις 08:00. Διέλευση από τα σύνορα Ορμενίου, είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω 
Νόβα Ζαγόρα – Βελίκο Τάρνοβο – Ρούσε. Διέλευση των Βουλγαρο-Ρουμάνικων συνόρων και της 
γέφυρας της Φιλίας στον ποταμό Δούναβη. Άφιξη στην χώρα των θρύλων και των παραμυθιών,  με όμορφα 
βαλκανικά τοπία, γραφικά χωριά, μεσαιωνικές πόλεις, πάμπολα αξιοθέατα που συναγωνίζονται επάξια τα 
αντίστοιχα της κεντρικής Ευρώπης. Σ’αυτό το ταξίδι θα γνωρίσετε τα  σημαντικότερα μοναστήρια της 
Μολδοβλαχίας και τις μεσαιωνικές πόλεις των Καρπαθίων.. θα «ζήσετε το μυστήριο του Κόμη δράκουλα»  
θα μάθετε τους θρύλους των Καρπαθίων και της Τρανσυλβανίας.. Άφιξη στο Βουκουρέστι, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την μαγευτική πόλη.,,, μην ξεχνάτε το 
ξενοδοχείο μας βρίσκεται ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!!!!!!!  Διανυκτέρευση. 
 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ ~ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΙΝΑΪΑ (ΚΑΡΠΑΘΙΑ) ΜΠΡΑΣΟΦ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  τα θρυλικά Καρπάθια. Διασχίζοντας την κοιλάδα Πράχωβα, 
συναντάμε τη Σινάϊα, πόλη και φημισμένο κέντρο θερινών και χειμερινών διακοπών στην κομητεία 
Πράχωβα. Επίσκεψη στα θερινά ανάκτορα του Κάρολου “PELES” και στο μοναστήρι του Καντακουζηνού. 
Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το χωριό Μπράν με το μεσαιωνικό πύργο του Κόμη Δράκουλα. Επόμενη 
στάση η Μεσαιωνική πόλη στολίδι της Ρουμανίας, το Μπρασόφ. Πλημμυρισμένο από τη Τευτονική 
κουλτούρα στην αρχή της Τρανσυλβανίας στα σύνορα με την Βλαχία, θα σας εντυπωσιάσει με της ομορφιές 
της..  περιήγηση στην παλιά πόλη, στα τείχη, στην Ελληνορθόδοξη και στην μαύρη Εκκλησία. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα εξ ιδίων.. βόλτα ή καφέ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βουκουρέστι. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο.. Ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας .Διανυκτέρευση. 
 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ~ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα ξεναγηθούμε στο όμορφο Βουκουρέστι, το ονομαζόμενο και το 
¨Παρίσι των Βαλκανίων¨. Στην περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε.. Την αψίδα του 
Θριάμβου (εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το παλάτι της Βουλής ( ή σπίτι του Λαού χτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου και δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτήριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο). Θα δούμε το 
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την 
Ελληνική Εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Ρουμανίας. Την 
Στρατιωτική ακαδημία με την ανάγλυφη ιστορία της Ρουμανίας, το πρώτο Πανεπιστήμιο του 
Βουκουρεστίου, (κτίριο του 19ου αιώνα), τη Ρωμαϊκή πλατεία, το Μέγαρο του Πρωθυπουργού, το 
Προεδρικό Μέγαρο, το πάρκο – λίμνη Χέρεστραουν, το “ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ“ , μία μοναδική 
γεωγραφική Εθνολογική-λαογραφική έκθεση της Ρουμάνικης ζωής, με τα 300 περίπου ξύλινα σπιτάκια και 
αγροικίες σε φυσικό μέγεθος που συγκεντρώθηκαν εκεί το 1936. Ελεύθερος χρόνος σε εμπορικό κέντρο για 
βόλτα, καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ ελεύθερο στην διάθεση σας 
στην παλιά πόλη..  Διανυκτέρευση. 
 
 
 


