
Γνωρίστε το Βουκουρέστι μαζί μας γιατί προσφέρουμε : 

ΜΟΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ - ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ - ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ

THERME BUCHAREST PARK - ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Αποκαλείται το “Παρίσι των Βαλκανίων” ή το Μικρό Παρίσι. Η πόλη διακρίνεται για την πλούσια
ιστορία της, τα ιδιαίτερα κομψά κτίρια και τα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία. Το ιστορικό κέντρο
είναι μεγαλοπρεπέστατο και δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τις υπόλοιπες μεγάλες
πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Θα σας εντυπωσιάσει η μεγαλομανία του Τσαουσέσκου
«σκαλισμένη» στα μάρμαρα του δεύτερου μεγαλύτερου κτιρίου του πλανήτη, η παλιά πόλη με τα
φασαριόζικα mainstream cafe να παίζουν μουσική στη διαπασών, τα κομψά βουλεβάρτα, αλλά
και η εκδρομή στα Καρπάθια. Σήμερα, είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις, με σταθερή
εξέλιξη και ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο αξιοθέατων.

ΒουκουρέστιΒουκουρέστι

5 ΗΜΕΡΕΣ

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
Προπληρωμένες θέσεις με απευθείας πτήσεις της RYANAIR
Ιδανικά ωράρια πτήσεων 
Διαμονή αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης
Τοπική συνοδό, μόνιμη κάτοικο Βουκουρεστίου και επίσημη διπλωματούχο ξεναγό   
Bucharest walking tour..περπατήστε με τη συνοδό μας στα σοκάκια της πόλης, στην παλιά πόλη
και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
Προγραμματισμένο ραντεβού για την αποφυγή καθυστερήσεων και ξενάγηση στο Παλάτι του
Τσαουσέσκου, το 2ο σε μέγεθος μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο
Δυνατότητα συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή στα Καρπάθια και στον Πύργο του Δράκουλα



 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ - ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ

 Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε περιήγηση στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των
Βαλκανίων. Πρώτη μας στάση θα είναι σε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του Βουκουρεστίου, το περίφημο Μέγαρο του
Κοινοβουλίου. Το παλάτι της Βουλής ή αλλιώς “Σπίτι του λαού” παραγγέλθηκε από τον Νικολάε Τσαουσέσκου, τον
δικτάτορα της Ρουμανίας και κατασκευάστηκε μεταξύ 1984-1997. Η κατασκευή του ξεκίνησε από το τρελό όνειρο του
Τσαουσέσκου και έφτασε να γίνει το μεγαλύτερο κτίριο στην Ευρώπη, 2ο μεγαλύτερο στον κόσμο. 
Συνεχίζοντας θα δούμε το Ναό της Σωτηρίας του Ρουμανικού Λαού, που όταν αποπερατωθεί θα είναι ο μεγαλύτερος εν
λειτουργία Ορθόδοξος Ναός στον κόσμο και το Ατενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας. Θα
επισκεφτούμε το Μουσείο του Χωριού, μοναδικό στο είδος του, με περισσότερα από 300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους,
εκκλησίες και άλλες κατασκευές στις οποίες βλέπουμε την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Κάθε ξύλινη
κατασκευή έχει προέλευση από διαφορετική περιοχή της χώρας, αναπαριστώντας την ζωή στην ύπαιθρο. Μεταξύ των
κτισμάτων μπορεί κανείς να θαυμάσει αγροτόσπιτα, ανεμόμυλους και εκκλησίες, ενώ οι πινακίδες που υπάρχουν σε αυτά,
σας ενημερώνουν για τον τόπο προέλευσής και κατασκευής τους.
Θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας στην πόλη, θαυμάζοντας τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Ελληνική
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, την στρατιωτική Ακαδημία, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή
του Παρισιού, το συγκρότημα που αποτελεί την έδρα του Ορθόδοξου Πατριαρχείου της Ρουμανίας, το μουσείο του
Πυροσβέστη κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε μόνοι σας στις λεωφόρους της
πόλης και στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου.

Bucharest
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Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ημερήσια προαιρετική εκδρομή στα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα
του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι των Καρπαθίων”, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες,
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν το Μοναστήρι
της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που χτίστηκε, και από το οποίο πήρε την ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το
Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος χτίστηκε το 14ο
αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Επιστροφή στο Βουκουρέστι.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - THERME BUCHAREST PARK
Σήμερα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Thermal Spa της Ευρώπης, που ‘ναι’ βρίσκεται εδώ! Σας
προτείνουμε να έρθετε μαζί μας στο κέντρο ευεξίας Therme Bucharest Park που μοιάζει με τροπικό νησί. Ενας αληθινός
παράδεισος που απέχει μόλις είκοσι λεπτά από το κέντρο της πόλης του Βουκουρεστίου. Ένα πάρκο ευεξίας, χαλάρωσης
και διασκέδασης 30.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βασίζεται στα ιαματικά νερά και διαθέτει 8 εσωτερικές και
εξωτερικές θερμικές πισίνες γεμάτες με ιαματικό νερό, εστιατόρια, το μεγαλύτερο εσωτερικό και εξωτερικό κήπο της
Ρουμανίας με πάνω από 800.000 φυτά και εκατοντάδες είδη δέντρων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεγαλύτερη
έκταση με πραγματικούς φοίνικες στην Ευρώπη.Το ιαματικό νερό στις πισίνες του συγκροτήματος βγαίνει από βάθος
3.100 μέτρων, ενώ η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα του Therme Bucharest Park κυμαίνεται μόνιμα μεταξύ 29 και 30
βαθμών Κελσίου. Χρονος στη διαθεση μας για να απολαύσουμε ένα από τα προγράμματα ευεξίας και μη ξεχνάτε πως ο
συνοδός μας είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για να περπατήσετε μόνοι σας στις λεωφόρους της πόλης και στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου.

222      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

333      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

444      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

111      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Συγκέντρωση στις 15.00 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας πτήση για το Βουκουρέστι.
Άφιξη και μεταφορά στο κεντρικό ξενοδοχείο διαμονής μας. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη βόλτα μας με τα πόδια και μαζί
με τη συνοδό μας, θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, η οποία αποτέλεσε από τους αρχαιότερους καταυλισμούς στο
Βουκουρέστι. Θα δούμε παραδοσιακά αρχοντικά, λιθόστρωτους δρόμους και θα μας μαγέψουν τα σοκάκια που θυμίζουν
μια άλλη εποχή. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο σε εστιατόρια, καφέ και μοντέρνα μπαρ που στεγάζονται σε κτίρια του 17ου
αιώνα. Στη συνέχεια τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Αεροπορικά εισιτήρια  με απευθείας  πτήσεις  της  RYANAIR
Αποσκευές :  1  προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) +  1  χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο
Διαμονή για  4  διαν/σεις  στο ξενοδοχείο  που θα επιλέξετε 
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Μεταφορές -  περιηγήσεις  με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα 
Συνοδός εκδρομής 
Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Εισιτήρια  εισόδων σε αξιοθέατα
Δημοτικοί  φόροι  πόλεων και  προαιρετικές δραστηριότητες
Δεν περιλαμβάνεται  ασφάλιση covid  . (αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων)  Η ασφάλιση αυτή
είναι  προαιρετική αλλά προτείνουμε να  την  πάρετε όσο ακόμα η  πανδημία δεν  έχει  τελειώσει
οριστικά.  Για  να  εξασφαλίσουμε για  εσάς το  καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης,
έχουμε έρθει  σε  συμφωνία με την  ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από
την INTERAMERICAN ιδιαίτερα σημαντικές οι  καλύψεις  για  ακύρωση λόγω νόσησης πριν  την
αναχώρηση και  η  κάλυψη εξόδων λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια  του ταξιδιού.  Κόστος ανά άτομο :
20 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +145€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛIΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛIΝΟ

ΤΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ
 

13 Απριλίου

AMBASSADOR 4*  
κεντρικό 295 260 95 390 RYANAIR

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
16:50 - 18:05

  
 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

18:10 - 19:30

NOVOTEL 
CITY CENTER 4*

plus 
κεντρικό

340 280 95
έως 16 ετών

420

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΙΜΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Εκδρομή  ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ 25€ 15€
Μεταφορά σε Therme Bucharest Park 10€ / άτομο 10€ / άτομο

Bucharest555      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Τελευταία μέρα σήμερα αλλά επειδή η πτήση είναι απογευματινή έχουμε χρόνο για μια τελευταία βόλτα. Πάρτε ένα καλό
πρωινό και απολαύστε την ημέρα αυτή με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Βρίσκεστε στο κέντρο του Βουκουρεστίου οπότε
μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη η να απολαυσετε ενα ατμοσφαιρικό γεύμα παρέα με ιππότες και
πριγκίπισσες στο εστιατόριο Excalibur οπου κάθε πιάτο κι ένα ιπποτικό όνομα !! Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο
για την επιστροφή μας.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


