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ΠΡΩΣΟΦΡΟΝΙΑ
4 HMΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Βουκουρϋςτι – Σινϊια – Πύργοσ Δρϊκουλα – Μπραςόφ
30 Δεκεμβρύου - 2 Ιανουαρύου

1η ημέρα: ΦΛΩΡΙΝΑ – ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ
Αλαρώξεζε από ην Νέν Πάξθν ζηελ Φιώξηλα ζηηο 04:00 & από ην Ακύληαην ζηηο 04:30 κε
δηέιεπζε από ηα ζύλνξα ηνπ Πξνκαρώλα. Πεξλώληαο ηα ζύλνξα θαη θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο
ζηάζεηο θηάλνπκε ζην Ρνύζε. πλερίδνπκε θαη πεξλώληαο ηελ Γέθπξα ηεο Φηιίαο πάλσ από ηνλ
Γνύλαβε θηάλνπκε ζην Βνπθνπξέζηη. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δείπλν. ηε ζπλέρεηα
ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε.
2η ημέρα: ΙΝΑΪΑ--ΜΠΡΑΝ--ΠΤΡΓΟ ΓΡΑΚΟΤΛΑ
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηα ζξπιηθά Καξπάζηα. Αθνύ δηαζρίζνπκε ηελ θνηιάδα ηνπ
πνηακνύ Πξάρσβα θηάλνπκε ζηελ ηλάηα, ην καξγαξηηάξη ησλ Καξπαζίσλ, όπνπ ζα επηζθεθηνύκε
ην παιάηη Πέιεο, ζεξηλή θαηνηθία ηνπ βαζηιηά Καξόινπ, ηνπ 1νπ Βαζηιηά ηεο Ρνπκαλίαο. ηε
ζπλέρεηα ζα δνύκε θαζνδόλ ην Μνλαζηήξη ηεο ηλάηα, ην 1ν θηίξην πνπ θηίζηεθε ύζηεξα από ηελ
επίζεκε νλνκαζία ηεο πόιεο θαη έπεηηα αλαρσξνύκε γηα ην Μπξαλ. Θα επηζθεθηνύκε ηνλ Πύξγν
Μπξαλ, γλσζηό σο Πύξγν ηνπ Γξάθνπια, ν νπνίνο θηίζηεθε ην 14ν αηώλα σο ακπληηθό θξνύξην
απέλαληη ζηηο νζσκαληθέο επηζέζεηο. πλερίδνπκε κε κηα ζύληνκε μελάγεζε ζην Μπξαζώθ, όπνπ
ζα δνύκε ηελ παιηά πόιε θαη ηε Μαύξε εθθιεζία, γνηζηθνύ ξπζκνύ, ηε κεγαιύηεξε ζε κέγεζνο ζηε
λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε. Δπηζηξνθή ζην Βνπθνπξέζηη. Γείπλν. Γηαλ/ζε.
3η ημέρα: ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ
Πξόγεπκα θαη μεθηλάκε ηελ μελάγεζε καο ζηελ πόιε. Θα επηζθεθηνύκε ην παιάηη ηεο βνπιήο,
ρηηζκέλν από ηνλ Σζανπζέζθνπ. Σν παιάηη είλαη ην δεύηεξν ζε κέγεζνο δεκόζην θηίξην ηνπ θόζκνπ
κεηά ην Πεληάγσλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο καο, ζα ζαπκάζνπκε ην Αληελένπκ, ην πην
θεκηζκέλν κέγαξν κνπζηθήο ηεο ρώξαο, ηα αλάθηνξα ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ηελ Αςίδα ηνπ
ζξηάκβνπ πνπ είλαη εκπλεπζκέλε από απηή ηνπ Παξηζηνύ, ην Οξζόδνμν Παηξηαξρείν, ηελ Διιεληθή
εθθιεζία πνπ ζπκίδεη Παξζελώλα, ην κνπζείν ηνπ Ππξνζβέζηε θαη ηελ ζηξαηησηηθή Αθαδεκία.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο γηα μεθνύξαζε.
4η ημέρα: ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ – ΦΛΩΡΙΝΑ
Πξόγεπκα, θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Βνπιγαξίαο, ηε όθηα. Θα δνύκε ηε Βνπιή, ηε
Βπδαληηλή εθθιεζία ηεο Αγ. Κπξηαθήο, ηα Ρσκατθά κλεκεία θαη ηνλ πεξίθεκν λαό ηνπ Αιεμάληεξ
Νέθζθη. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηε Φιώξηλα. Πεξλώληαο ηα ζύλνξα θζάλνπκε ζηελ πόιε
καο.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ - ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 230 €
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορϊ με υπερυψωμϋνο κλιματιζόμενο πούλμαν.
3 διανυκτερεύςεισ ςε ξενοδοχεύο με ημιδιατροφό
Περιηγόςεισ – ξεναγόςεισ ςύμφωνα με το πρόγραμμα
Επύςημοσ τοπικόσ ξεναγόσ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Ειςόδουσ ςε μουςεύα, επιπλϋον γεύματα και ότι αναφϋρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό.
 Φόροσ διανυκτϋρευςησ ( 6 € )

αρανταπόρου 34, Υλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Σηλ: 2386500821 Υαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

