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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
( ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΜΠΡΑΣΟΦ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ- ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ)
4ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα. 14.06.19. Καβάλα – Βουκουρέστι (660 χλμ.). Αναχώρηση στις 05.00. Μέσω Ορμενίου, Στάρα
Ζαγόρα και με ενδιάμεσες στάσεις, διασχίζουμε την Βουλγαρία. άφιξη στο Συνεχίζουμε και περνώντας τη
γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη, φυσικά σύνορα Βουλγαρίας – Ρουμανίας, φθάνουμε στο
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα. 15.06.19. Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης). Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη του
Βουκουρεστίου. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο του χωριού, που δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις
περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια θα δούμε στο «Σπίτι του Λαού», χτισμένο από τον Τσαουσέσκου.
Αργότερα θα θαυμάσουμε το φημισμένο μέγαρο μουσικής Ατενέουμ, θα δούμε τη Στρατιωτική Ακαδημία,
την Όπερα, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας και την Αψίδα του θριάμβου. Τέλος θα επισκεφτούμε το
Ορθόδοξο Πατριαρχείο και την ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος
στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Δείπνο. Διανυκτέρευση
3η μέρα. 16.06.2019.Βουκουρέστι –Καρπάθια - Σινάϊα – Μπραν «Κάστρο του Δράκουλα» - Μπρασώφ
(340 χλμ.): Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Διασχίζοντας την Κοιλάδα Πράχωβα,
συναντάμε τη Σινάϊα, φημισμένο κέντρο θερινών και χειμερινών σπορ, που χαρακτηρίζεται και ως
«Μαργαριτάρι των Καρπαθίων». Επόμενος σταθμός το Μπράν. Θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο πύργο,
γνωστό και ως «Πύργο του Δράκουλα», ο οποίος χτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Το μεσημέρι θα μας βρει στην πανέμορφη πόλη Μπρασώφ (ιδρύθηκε το 1211 από
Τεύτονες Ιππότες). Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το
Δημαρχείο, την πλατεία Δημαρχείου και την πασίγνωστη Μαύρη Εκκλησία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
αργά το απόγευμα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η μέρα. 17.06.2019. Βουκουρέστι – Βελίκο Τάρνοβο - Καβάλα (660χλμ.). Πρωινό. Αναχώρηση για το
Βέλικο Τάρνοβο, πόλη της βορειοκεντρικής Βουλγαρίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Είναι
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γιάντρα και υπήρξε πρωτεύουσα της δεύτερης βουλγάρικης αυτοκρατορίας.
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 195 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : 250 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Η μεταφορά με πολυτελές ιδιόκτητο κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
 Η διαμονή 3 διανυκτερεύσεις στο Βουκουρέστι σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*, σε δίκλινα δωμάτια.
 Ημιδιατροφή ( 3 πρωινά σε πλούσιο μπουφέ και 3 δείπνα σε μπουφέ ).
 Περιηγήσεις – εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα στο πρόγραμμά σας.
 Αρχηγό-συνοδό-ξεναγό.
 Ταξιδιωτική ασφάλιση Αστικής ευθύνης. ( Συμβόλαια «ΓΑΙΟΡΑΜΑ»)
 Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια. (Συμβόλαια «ΓΑΙΟΡΑΜΑ»)
 Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Προαιρετικές εκδηλώσεις. Ποτά, φιλοδωρήματα, επιπλέον γεύματα. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο αρχηγός της εκδρομής έχει δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος προς όφελος
των εκδρομέων, χωρίς να παραλείψει καμία από τις παροχές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ !!!!!

