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6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ-ΙΑΣΙΟ-ΣΟΥΤΣΕΑΒΑ-ΠΙΑΤΡΑ ΝΕΑΜΤ-ΜΠΡΑΣΟΒ-ΣΙΝΑΙΑ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα-Βουκουρέστι
Βουκουρέστι-Λάρνακα

05/07/2020
10/07/2020

RO 251
RO 250

13:20-15:40
22:00-00:15

1η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΙΑΣΙΟ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών. Αναχώρηση με μεσημεριανή πτήση
για το Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Άφιξη στο Βουκουρέστι, επιβίβαση στο λεωφορείο και
αναχώρηση για το Ιάσιο (πρωτεύουσα της Μολδαβίας), με ενδιάμεσους σταθμούς. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση
2η 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. Επίσκεψη και προσκύνημα στον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό-Καθεδρικό Ναό της Αγίας
Παρασκευής και τον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών (εδώ ορκίστηκαν οι άνδρες της Φιλικής Εταιρείας πριν
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης). Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΙΑΣΙΟ-PIATRA NEAMT
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την PIATRA NEAMT. Καθοδόν επίσκεψη και προσκύνημα στο μοναστήρι 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). Στη συνέχεια
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). Άφιξη στη ΝΕΑΜΤ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: PIATRA NEAMT-BRASOV
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Brasov περνώντας μέσα από μια υπέροχη διαδρομή, μέσα από το ωραιότατο
φαράγγι Bicaz Corges και την κόκκινη λίμνη. Στάση για καφέ ή γεύμα. Άφιξη στην όμορφη πόλη Μπρασόβ
(BRASOV) με την πλακόστρωτη πλατεία, με τις καφετέριες, τα εστιατόρια και τα καταστήματα. Περιήγηση της
πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ: BRASOV-SINAIA-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Βουκουρέστι μέσω Σινάια. Περιήγηση της πόλης της Σινάια με επίσκεψη και
προσκύνημα στη Μονή Σινάια, (ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της χώρας. Ο ναός κτίσμα του 1695,
προκαλεί δέος. Είναι απλός αλλά και συνάμα επιβλητικός με τις αγιογραφίες να δεσποζουν παντού. Η
είσοδος είναι λιτή και εντυπωσιακή) και (προαιρετικά) επίσκεψη στο εντυπωσιακό Κάστρο Peles, θερινή
κατοικία της βασιλικής οικογένειας Καρόλου Α΄. Αναχώρηση για το Βουκουρέστι. Άφιξη. Μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ
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 (σε πολυκατάστημα). Αναχώρηση για το Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη
στη Λάρνακα.
Τιμή:

Σε Δίκλινο
Σε Μονόκλινο

€ 760
€ 890

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βουκουρέστι – Λάρνακα (περιλαμβάνει αποσκευή 20kg και
χειραποσκευή 8kg).
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (Οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 09/01/2020 θα
επιβαρύνει τους προσκυνητές).
 Διαμονή :
• 1 βράδυ 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.
 4 δείπνα στα ξενοδοχεία και 1 δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα.
 Ελληνόφωνο ξεναγό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (Έλληνας).
 Μεταφορές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Ασφάλεια ταξιδίου (περιλαμβάνει ακύρωση ταξιδίου-υπάρχουν όροι).
 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.
Γενικοί όροιΣημειώσεις:
 Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα (τα παιδιά
χρειάζονται δικό τους διαβατήριο ή ταυτότητα), που να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες μετά την
αναχώρησή μας και €250 προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 20/03/2020, νοουμένου ότι υπάρχουν
θέσεις. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 20/06/2020.– ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ.
 Σε κάποιες από τις εκκλησίες, που θα επισκεφτούμε, υπάρχει εισιτήριο εισόδου, περίπου €1.
 Αλλαγή στη σειρά επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλειψη προσκυνημάτων.

Όροι και πολιτική ακύρωσης:
• Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού €50 για
λειτουργικά έξοδα.
• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 30% της αξίας
του ταξιδιού.
• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 50% της αξίας
του ταξιδιού.
• Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας
του ταξιδιού.
• Σε περίπτωση που ήδη εκδόθηκε το εισιτήριό σας και δεν αποδέχεται η αερογραμμή αλλαγή
ονόματος ή επιστροφή χρημάτων τότε παρακράτηση του κόστους του εισιτηρίου.
• Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show) παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδίου.
•

•

Για τα σχετικά πακέτα/εκδρομές υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και παρακαλώ όπως
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
https://nazoreostravel.com.cy/
ΤO NAZOREOS TRAVEL & TOURS ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ACTA ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΤ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Ημερομηνία Έκδοσης : 09/01/2020
ΝΑΖ 36N-2020

