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7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Βουκουρέστι 29/08/2019
Βουκουρέστι – Λάρνακα 04/09/2019

RO 256
RO 255

02:40-05:00
22:00-00:15

1η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-SINAIA-BRASOV
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Επιβίβαση στο αεροπλάνο για την πτήση μας για το Βουκουρέστι, πρωτεύουσα
της Ρουμανίας. Άφιξη στο Βουκουρέστι. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για BRASOV, με ενδιάμεσο σταθμό
στη SINAIA, το περίφημο χειμερινό θέρετρο, μαργαριτάρι των Καρπαθίων, που η ιστορία της συνδέεται με το
Μοναστήρι που έκτισε ο Μιχαήλ Κατακουζηνός και με το Όρος Σινά. Θα επισκεφθούμε την Μονή και (προαιρετικά)
επίσκεψη στο εντυπωσιακό Κάστρο Peles, θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας Καρόλου Α΄. Αναχώρηση για την
όμορφη πόλη Μπρασόβ (BRASOV) με την πλακόστρωτη πλατεία, με τις καφετέριες, τα εστιατόρια και τα καταστήματα.
Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση. Αργά το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πλατεία για βόλτα
και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ: BRASOV-PIATRA NEAMT
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Piatra Neamt, περνώντας, αν το επιθυμείτε, για προαιρετική επίσκεψη στο Κάστρο του
Δράκουλα. Στη συνέχεια περνώντας από μια υπέροχη διαδρομή, μέσα από το φαράγγι BIGAZ CORGES και την κόκκινη
λίμνη, θα φτάσουμε στην πόλη Piatra Neamt. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ: PIATRA NEAMT - ΙΑΣΙΟ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Ιάσιο (πρωτεύουσα της Μολδαβίας). Καθοδόν επίσκεψη και προσκύνημα στο μοναστήρι
CECU, που είναι αφιερωμένο στην αποτομή της κεφαλής του Ιωάννη του Προδρόμου του Βαπτιστή (εδώ ο Γεωργάκης
Ολύμπιος, κατά τη διάρκεια της μάχης της μονής πυροδότησε ένα βαρέλι πυρίτιδας και ανατίναξε το κωδωνοστάσιο
στον αέρα, συμπαρασύροντας στο θάνατο τους εχθρούς που βρέθηκαν εκεί κοντά) και AGAPIA (ορθόδοξη γυναικεία
μονή, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που ιδρύθηκε το 1643. Αγιογραφήθηκε από τον Nicolae Grigorescu,
μεταξύ 1858 και 1861. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια στη Ρουμανία, έχοντας 300-400 μοναχές και κατέχει τη
δεύτερη θέση στον πληθυσμό μετά τη Μονή Βαράτσε). Άφιξη στο Ιάσιο. Περιήγηση της πόλης. Επίσκεψη στον
Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής της Επιβατινής και στην εκκλησία των Τριών
Ιεραρχών (εδώ ορκίστηκαν οι άνδρες της Φιλικής Εταιρείας πριν την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Στη συνέχεια
θα πάμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ: ΙΑΣΙΟ-SUCEAVA-ΙΑΣΙΟ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την περιοχή της Suceava, με τα ζωγραφιστά μοναστήρια (εσωτερικά και εξωτερικά) στην
περιοχή Μπουκοβίνας, που αποτελούν αριστουργήματα βυζαντινής τέχνης. Θα επισκεφτούμε για προσκύνημα το
γυναικείο Μοναστήρι Βόρονετ του Αγίου Γεωργίου (κτίστηκε το 1488 μ.Χ. από τον Άγιο Στέφανο και είναι θαυμαστό για
τις αγιογραφίες και διάσημο παγκοσμίως για τους μπλέ χρωματισμούς του. Το Μοναστήρι κτίστηκε για να εκπληρώσει
την υπόσχεσή του μετά από μια νίκη εναντίον των Τούρκων, στον πνευματικό του πατέρα. Είναι ίσως η πιο διάσημη
εκκλησία στη Ρουμανία. Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα φωτεινά και έντονα χρώματα των εξωτερικών της
τοιχογραφιών). Ακολούθως επίσκεψη στη μονή HUMOR (είναι ένα από τα θρησκευτικά αριστουργήματα της
Bucovina. Η Μονή Χιούμορ είναι σχεδόν 500 ετών. Οι βυζαντινές του τοιχογραφίες αποτελούν ένα σπάνιο και πολύτιμο
θησαυρό). Επιστροφή στο ΙΑΣΙΟ. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ: ΙΑΣΙΟ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρόγευμα. Επίσκεψη στη Μονή Γκόλια (κτίστηκε από τον Ioan Golia. Αποτελεί συνδυασμό βυζαντινών και γοτθικών
επιρροών. Λειτούργησε και ως κάστρο, σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης, όπως το μαρτυράει η ισχυρή τείχισή του).
Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και γεύμα. Μετά το μεσημέρι αναχώρηση για Βουκουρέστι με ενδιάμεσους σταθμούς.
Άφιξη αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη στο Πατριαρχείο και στο Μητροπολιτικό Ναό. Στη συνέχεια με λεωφορείο θα
έχουμε περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Κοινοβούλιο, το Παλάτι Τσαουσέσκου, την πλατεία της επανάστασης,
το πάρκο Τζιμήτσιου, το Υπαίθριο Μουσείο του Χωριού, την Αψίδα του Θριάμβου και άλλα μνημεία. Περιήγηση της
παλιάς πόλης με τα πόδια, όπου θα δούμε κτίσματα της Αναγέννησης (σήμερα μπυραρίες, εστιατόρια και μπουτίκ).
Επίσκεψη στον ιστορικό Ναό Σταυρουπόλεως. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα πάμε σε εστιατόριο, όπου θα
έχουμε δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια αναχώρηση για να επισκεφθούμε ένα από τα πολυκαταστήματα της πόλης,
όπου θα βρούμε καφετερίες, παγωταρίες, καταστήματα. Στις 07:00 μ.μ. θα αναχωρήσουμε για το Αεροδρόμιο, για την
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα. Μεταφορά στη Λευκωσία (PAVILION).
Τιμή:

Σε Δίκλινο
Σε Μονόκλινο

€ 790
€ 940

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βουκουρέστι – Λάρνακα (αποσκευή 20kg και χειραποσκευή 8kg).
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (Οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 15/01/2019 θα επιβαρύνει τους
προσκυνητές).
 Διαμονή :
• 2 βράδια στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*με πρόγευμα.
• 2 βράδια στο ΙΑΣΙΟ σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*με πρόγευμα.
• 1 βράδυ στην PIATRA NEAMT σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*με πρόγευμα.
• 1 βράδυ στο BRASOV σε ξενοδοχείο 4*με πρόγευμα.
 5 δείπνα στα ξενοδοχεία.
 1 Δείπνο με Φολκλορικό πρόγραμμα σε τοπικό εστιατόριο.
 Ελληνόφωνο ξεναγό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (Έλληνας).
 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ.
 Μεταφορές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Μεταφορά Λευκωσία-Αεροδρόμιο Λάρνακας-Λευκωσία.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 ΦΠΑ.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
 Εισόδους σε μουσεία, σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, πύργους και σε εκκλησίες (όπου υπάρχει
είσοδος).
 Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.
Σημειώσεις:
 Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα, που να έχει ισχύ
τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρησή μας και €250 προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 30/04/2019,
νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30/07/2019. – ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ.
 Σε κάποιες από τις εκκλησίες, που θα επισκεφτούμε, υπάρχει εισιτήριο εισόδου, περίπου €1.
Ημερομηνία Έκδοσης : 15/01/2019
ΝΑΖ 29Ν-2019

