ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
GIATRAKAS TRAVEL
Εκδρομή ςτην Ρουμανία
Βουκουρέςτι – Μπράν – ινάια – Πύργοσ
του Δράκουλα – Μπραςόφ
ΑΠΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΩ 3 ΜΑΙΟΤ
1η μέρα: Φλώρινα – Βοσκοσρέστι
Αλαρώξεζε από ην ην λέν πάξθν ζηηο 05:00 π.κ.
θαη (από ην γξαθείν καο ζην Ακύληαην Γξεγ.
Νηθνιαίδε 4 δίπια από ην Γήκν Ακπληαίνπ ζηηο
04:45 π.κ.). Γηέιεπζε από ζύλνξα Πξνκαρώλα,
όθηα. Γεύκα εμ ηδίσλ, θαη ζπλερίδνπκε γηα
Λόβεηο, Ρνύζε, άθημε ην απόγεπκα ζην
Βνπθνπξέζηη. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.
Γείπλν. Σν βξάδπ κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ
πόιε. Γηαλ/ζε.
2η μέρα: ινάϊα – Πύργος τοσ Γράκοσλα
Ακέζσο κεηά ην πξστλό καο αλαρώξεζε γηα ηα
ζξπιηθά Καξπάζηα. Αθνύ δηαζρίζνπκε ηελ
θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Πξάρσβα θηάλνπκε ζηελ
ηλάτα, ην καξγαξηηάξη ησλ Καξπαζίσλ, όπνπ ζα
επηζθεθηνύκε ην παιάηη Πειεο, ζεξηλή θαηνηθία
ηνπ βαζηιηά Καξόινπ, ηνπ 1νπ Βαζηιηά ηεο
Ρνπκαλίαο. ηελ ζπλέρεηα ζα δνύκε θαζνδόλ ην
Μνλαζηήξη ηεο ηλάτα, ην 1ν θηήξην πνπ θηίζηεθε
ύζηεξα από ηελ επίζεκε νλνκαζία ηεο πόιεο θαη
έπεηηα αλαρσξνύκε γηα ην Μπξάλ. Θα
επηζθεθηνύκε ηνλ Πύξγν Μπξάλ, γλσζηό σο
Πύξγν ηνπ Γξάθνπια, ην νπνίν ρηίζηεθε ην 14ν
αηώλα σο ακπληηθό θξνύξην απέλαληη ζηηο
νζσκαληθέο επηζέζεηο. πλερίδνπκε κε κηα
ζύληνκε μελάγεζε ζην Μπξαζώθ, όπνπ ζα δνύκε
ηελ παιηά πόιε θαη ηελ Μαύξε εθθιεζία,
γνηζηθνύ ξπζκνύ, ηελ κεγαιύηεξε ζε κέγεζνο
ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε. Δπηζηξνθή ζην
Βνπθνπξέζηη θαη ζην μελνδνρείν καο. Χξόλνο
ειεύζεξνο. Γείπλν. Γηαλ/ζε.
3η μέρα: Βοσκοσρέστι – Γύρος Πόλεως
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα λα γλσξίζνπκε ην
Βνπθνπξέζηη. Θα ζαπκάζνπκε ην «λαό ηεο
κνπζηθήο», ην Αηελένπκ, ηε ηξαηησηηθή
Αθαδεκία, ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, ηελ
παηξηαξρηθή εθθιεζία, ηελ όπεξα, ην κνπζείν
Φπζηθήο Ιζηνξίαο θαζώο θαη ην παιάηη ηεο
Βνπιήο, ρηηζκέλν από ηνλ Σζανπζέζθνπ. Σν
παιάηη είλαη ην δεύηεξν ζε κέγεζνο δεκόζην
θηίξην ηνπ θόζκνπ κεηά ην Πεληάγσλν.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλ/ζε.

Aρ. Μητρώου : 05.19.Ε.61.00.00102.0.1.
αρανταπόρου 34, Υλώρινα
Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
Σηλ: 2386500821 Υαξ: 2386500822
E-Mail: info@giatrakastravel.gr
Website: www.giatrakastravel.gr
4η μέρα: Βοσκοσρέστι - Φλώρινα
Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ επηζηξνθή
καο κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηελ όθηα ζε
εκπνξηθό θέληξν γηα κεζεκεξηαλό γεύκα θαη
ςώληα. Άθημε αξγά ην βξάδπ ζηελ πόιε καο.
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ : 230 €
Η ΔΚΓΡΟΜΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
 Μεηαθνξά κε ζύγρξνλν θιηκαηηδόκελν
πνύικαλ.
 3 δηαλ/ζεηο ζε μελνδνρείν κε εκηδηαηξνθή
 Πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο κε επίζεκν
μελαγό ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
 Αξρεγό-ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο.
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
 Δηζόδνπο ζε κνπζεία, επηπιένλ γεύκαηα,
πνηά δηαζθεδάζεηο θαη όηη αλαθέξεηαη ζην
πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό.


