
 

 

12-16/4/2023 

5 ΗΜΔΡΔ / 4 ΝΤΚΣΔ 

ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΠΣΗΗ ΑΠΟ ΥΑΝΙΑ! 

 
1η μέπα 12/04/2023  :Βοςκοςπέζηι 

Αλαρώξεζε γηα Βνπθνπξέζηη  ( πξσηεύνπζα ηεο Ρνπκαλίαο ) ,ην Μηθξό Παξίζη ησλ Βαιθαλίσλ , πνπ δηθαίσο 

νλνκάδεηαη ιόγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θαη ηεο έληνλεο πνιηηηζηηθήο δσήο. Άθημε , θαη επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν 

καο γηα ηελ πόιε. Μηα από ηηο γνεηεπηηθόηεξεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο, έδξα Αθαδεκίαο, κεγάινπ Παλεπηζηεκίνπ, 

πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή κεηξόπνιε. Σν ηζρπξόηεξν βηνκεραληθό θέληξν ηεο ρώξαο. Θα έρνπκε ειεύζεξν 

ρξόλν ζηελ παιηά πόιε όπνπ κπνξνύκε λα απνιαύζνπκε ηελ νκνξθηά ηεο, λα βξνύκε ηηο δηάζεκεο θξέκεο ΑΛΑΝ 

θαη λα αιιάμνπκε ρξήκαηα ζηα ηνπηθά αληαιιαθηήξηα. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν καο 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

2
η
 μέπα 13/04/23: Βοςκοςπέζηι – ξενάγηζη πόληρ  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ μελάγεζε καο θαη πξώηε καο επίζθεςε ην Παηξηαξρείν, ην Μνπζείν ηνπ ρσξηνύ, 
κία θαηαπιεθηηθή βόιηα θαηά κήθνο ηεο ιίκλεο όπνπ ζα γλσξίζνπκε ζπίηηα από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 
Ρνπκαλίαο. Θα δνύκε θαη ζα θσηνγξαθήζνπκε θαηά ηελ πεξηήγεζε καο, ην ζπίηη ηνπ ιανύ (Παιάηη 
Σζανπζέζθνπ) ζεκεξηλό θνηλνβνύιην, ηελ θηληέτα ην κνλαδηθό ηππνγξαθείν επί θνπκνπληζηηθνύ 
θαζεζηώηνο, ηελ Αςίδα ηνπ ζξηάκβνπ, ην κλεκείν ησλ Αεξνπόξσλ, ηελ Διιεληθή εθθιεζία κε ηελ πξνηνκή 
ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ ζηελ απιή ηεο, ηελ πιαηεία ηεο Νίθεο, θαη πνιιά αθόκα σξαία θηήξηα κε ηζηνξία. 
Χξόλνο ειεύζεξνο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Γηαηεξεί ηελ γνεηεία ηεο παιηάο πόιεο, όπνπ θαη 
ζα βξείηε πνιιέο αγνξέο κε αληίθεο, κηθξά καγαδάθηα πνπ μερεηιίδνπλ από παιαηά δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα. 
Χξόλνο ειεύζεξνο  θαη  επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο .Γηαλπθηέξεπζε.  
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ΕΩ 3 ΑTΟΚΕ 
ΔΟΕΙ ΜΕ ΣΗΝ 

ΚΑΡΣΑ 

Σο άηομο  

από 345€ ! 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ Ε 

ΑΤΣΗ ΣΗΝ 

ΣΙΜΗ ! 



3
η
 μέπα 14/04/23: Βοςκοςπέζηι – Slanic Prahova –Snagov 160σλμ o/w 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε ώξα 09:00 κε πξννξηζκό ην κέγηζην αιαησξπρείν ηεο πεξηνρήο ηεο 

Βιαρείαο θαη ην βαζύηεξν ηεο Ρνπκαλίαο , εληππσζηαθό έξγν ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ , 

όπνπ ζα θαηεβνύκε κε ην αζαλζέξ  208 κέηξα  κέζα ζηα κπζηήξηα ηνπ λανύ ηεο θύζεο , κε 

ηηο δηθέο ηνπ απέξαληεο εζσηεξηθέο αίζνπζεο θαη δηάθνξεο γιππηηθέο όπσο θαη ηηο αίζνπζεο 

ηαηξηθέο  θαη γηα αζιήκαηα .Μεηά από ηελ ελδηαθέξνπζα απηή επίζθεςε ζπλερίδνπκε κε ην 

κνλαζηήξη Snagov  , εθεί πνπ ζάθηεθε αιεζηλά ν θεκηζκέλνο Κόκεο Γξάθνπιαο θαη ζα 

αθήζνπκε << ηα αίκαηά καο >> επάλσ από ηνλ ηάθν ηνπ ελώ ζα αθνύζνπκε ηεο ηζηνξίεο ηεο δσήο ηνπ. Γύξσ από  

 
έρνπκε ηα βαζηά λεξά ηεο ιίκλεο Snagov πνπ πεηνύζε απηόο ηα θνκκέλα θαη βαζαληζκέλα ζώκαηα ησλ ερζξώλ ηνπ 

. Δπηζηξνθή ζην Βνπθνπξέζηη .  To απόγεπκά αλαρώξεζε γηα ηελ εθθιεζία επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 

4
η
 μέπα 15/04/2023:Ολοήμεπη πποαιπεηική εκδπομή : Βοςκοςπέζηι – Καππάθια – Μππαζόβ (45 σλμ) - 

Μππαν – Κάζηπο ηος Γπάκοςλα (30 σλμ.)- Rucar 240 o/w 

 
Πξσηλό θαη πξναηξεηηθή αλαρώξεζε γηα ηελ νινήκεξε εθδξνκή καο , πξννξηζκόο καο ην κεζαησληθό Μπξάζνβ 

(45 ρικ) ε παλέκνξθε όζν θαη κπζηεξηαθή πόιε ηνπ Κόκε Γξάθνπια, ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Σξαλζπιβαλίαο ηνπ 

12
νπ

 αηώλα όπνπ ζα δνύκε ηελ πεξίθεκε Μαύξε εθθιεζία, ηελ θεληξηθή πιαηεία θαη ην Γεκαξρείν . πλερίδνπκε 

ηελ δηαδξνκή καο απνιακβάλνληαο ην ππέξνρν θαηαπξάζηλν ηνπίν θαη θαηεπζπλόκαζηε πξνο ηελ πόιε Μπξάλ 

(30ρικ) , όπνπ ζα αθνινπζήζεη μελάγεζε ζην Κάζηξν ηνπ Γξάθνπια . Θα απνιαύζνπκε θάπνηα από ηα πην 

όκνξθα ηνπία ησλ Καξπάζησλ ζηελ βνπλίζηα δηάβαζε Rucar – Bran θαη ζηηο  Κνηιάδεο ηεο Dambovicioara θαη ηηο 

Dambovitsa .Γπξίδνπκε ηειηθά ζηελ Βιαρεία θαη ζηελ πξσηεύνπζα. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη επηζηξνθή ζην 

Βνπθνπξέζηη ζην μελνδνρείν καο . Σν βξάδπ αλαρώξεζε γηα ηελ εθθιεζία επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

ή Βοςκοςπέζηι – Δλεύθεπη μέπα πποαιπεηική εκδπομή 220σλμ o/w 

Πξσηλό θαη ειεύζεξε κέξα. Πξναηξεηηθά πξνηείλνπκε ζηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν καο κπνξνύκε λα πξνηηκήζνπκε λα επηζθεθηνύκε ην πην δηάζεκν 

Οξζόδνμν κνλαζηήξη ηόκν γηα πξνζθύλεκα ζηελ Ρνπκαλία. Η ζπειηά 

πνπ έδεζε από ην 34 κρ  ν Απόζηνινο Αληξέαο ν ίδηνο , εθείλνο πνπ 

δίδαζθε εθεί επη πνιιά ρξόληα ησλ Χξηζηηαληζκό ζηνπο πξόγνλνπο ησλ 

Ρνπκάλσλ νη Γάθεο. Δπίζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Νηνβξνύηζαο  βξίζθεηαη 

ε κέγηζηε κνλή απηήο ηεο Διιελν –Βιάρηθεο  πεξηνρήο  , ε Dervent όπνπ 

ζα πξνζθπλήζνπκε ηνπο αξραίνπο πέηξηλνπο ηαπξνύο , νη νπνίνη , 

ζαπκάζηα  , δελ έπαςαλ πνηέ λα κεγαιώζνπλ ζαλ κεγέζε θαη δελ έπαςε  

πνηέ ε δύλακε ηνπο λα ζεξαπεύζνπλ δώα θαη αλζξώπνπο πνπ 
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εξρόηαλ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε πεδνί απ’ όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Ρνπκάληθεο Χώξαο . 

Γπξίδνπκε ζην Βνπθνπξέζηη  Έπεηηα επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν καο γηα λα πάκε ζην 

μελνδνρείν καο θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα καο., δηαλπθηέξεπζε  . 

5
η
 μέπα  16/4/23: Βοςκοςπέζηι – Πηήζη επιζηποθήρ  

Πξσηλό θαη ειεύζεξνο ρξόλνο ζηελ πόιε κέρξη ηελ ώξα ηηο  αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην  

γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ Ε ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ! 

 

ΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεοξπξοικά ειζιηήοια  

 Κοαηημέμεπ θέζειπ ζε ζργκεκοιμέμεπ ζειοέπ διαθέζιμεπ  

 Δωοεάμ check in από ηξ γοαθείξ μαπ  

 4 Διαμρκηεοεύζειπ ζε νεμξδξςείξ 4*  

 Ποωιμό καθημεοιμά 

 Βξρκξροέζηι  

 Γκδοξμέπ –Πεοιηγήζειπ όπωπ αμαθέοξμηαι ζηξ ποόγοαμμα 

 Αοςηγόπ / ζρμξδόπ ηξρ γοαθείξρ μαπ και ηξπικόπ ελλημόθωμξπ νεμαγόπ  

 Αζθάλεια αζηικήπ ερθύμηπ  

 Δημξηικξί θόοξι  

 Φπα 

 

ΔΓΝ ΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Γίζξδξι ζε μξρζεία και αμηίζηξιςξρπ ςώοξρπ, γεμικά όηι δεμ αμαθέοεηαι ζηξ ποόγοαμμα ή ποξηείμεηαι ωπ ποξαιοεηικό 

 1 βαλίηζα 20 κιλώμ, και μία ςειοαπξζκερή 40Χ20ς25, ηξ άηξμξ  70€ 

 Φόοξι αεοξδοξμίξρ 75€  
 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΡΑΣΗΗ Α ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΕ: 
 ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΣΗΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  ΜΕ ΛΑΣΙΝΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ   
 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 150 ΕΤΡΩ  
 ΕΞΟΦΛΗΗ 15 ΗΜΕΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΗ 

 
 

ΓΙΑΣΙ ΕΙΜΑΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ  
 ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΠΣΗΕΙ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ  

 ΤΝΟΔΟ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΙ ΕΚΔΡΟΜΗ  

 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΑ ΣΗΝ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 2004 

 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΕΣΕ ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΤΛΑ ΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ 

 
 

Ταξίδια ποιόηηηαρ ζε όλο ηον κόζμο με ηιρ αςζηηπόηεπερ διεθνείρ πποδιαγπαθέρ και ηην θιλικόηεπη 
ανηιμεηώπιζη. ΈΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! 
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