
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Specialist

Πέρα από το Παλάτι της Βουλής, σας προσφέρουμε επιπλέον 
την περιήγηση στο Παλάτι της Άνοιξης, το Παλάτι που διέμενε η 

οικογένεια Τσαουσέσκου (Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος).

Μοναδικό Δώρο

Παλάτι του Λαού

Βουκουρέστι

Εθνική βιβλιοθήκη

Το μικρό Παρίσι

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο 
Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον 
Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι, που από την 1η Ιανουαρίου έχει αναλάβει 
την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. 
Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το παλάτι 
της Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη 
χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει 
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό 
στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου 
( το Βουκουρέστι από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έχει αναλάβει την προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όλες οι συνεδριάσεις να διεξάγονται 
στο Παλάτι της Βουλής. Σε περίπτωση που στο παλάτι, λόγω των συνεδριάσεων 
αυτών, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη, αυτή θα αντικατασταθεί με 
το μουσείο Φυσικής Ιστορίας). Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο 
κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης 
μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της 
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που 
είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την 
Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την 
στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ) 
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα 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 
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος 
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα 
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το 
βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες (σε 
περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους 
έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ) 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση 
για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ 
δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέντρο της πόλης 
που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται 
από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι 
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε 
τη το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης 
του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους 
και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών 
που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε 
την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η 
καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο 
Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από 
τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν 
προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την 
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί 
Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον 
θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα 
σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.

Σόφια



Ημ Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 

δίκλινο / 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

4

30/7 
6/8 
13/8 
20/8 

& 
27/8

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 155 1ο παιδί 79 225

MINERVA 4* / Κεντρικό
Πρωινό 165 1ο παιδί 79 235

Ημιδιατροφή 189 1ο παιδί 79 275

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus Κεντρικό  

Special Offer

Πρωινό 175
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
285

Ημιδιατροφή 225
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
345

ATHENEE PALACE HILTON 5* 
 Κεντρικό - Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 199
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
299

Ημιδιατροφή 269
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 159
405

5

29/7 
5/8 
12/8 
19/8 

& 
26/8

IBIS 3* / Ημικεντρικό Πρωινό 195 1ο παιδί 89 289

MINERVA 4* / Κεντρικό
Πρωινό 205 1ο παιδί 89 309

Ημιδιατροφή 225 1ο παιδί 89 329

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus Κεντρικό  

Special Offer

Πρωινό 215
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 139
319

Ημιδιατροφή 269
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 159
375

ATHENEE PALACE HILTON 5* 
 Κεντρικό - Δώρο είσοδος στο Health Club

Πρωινό 235
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
309

Ημιδιατροφή 295
1ο παιδί 89 

2ο παιδί 169
439

Στην 5ήμερη εκδρομή η διαμονή στη Σόφια γίνεται στο ξενοδοχείο Best Western Expo  / Νοvotel 4* με την αντίστοιχη διατροφή
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4&5 ΗΜΕΡΕΣ

Αψίδα Θριάμβου

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής 
αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, μόλις 
200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο 
σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο 
απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, 
μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες 
χαλάρωσης με σπα και μασάζ, εσωτερική πισίνα. 
Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο 
εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, 
τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Ακόμη, 
μπορείτε να χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. 
Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο 
health club.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΣΙΝΑΪΑ 
ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΣΟΦΙΑ
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Τα λεωφορεία θα έχουν απολυμανθεί πριν την αναχώρηση & οι εκδρομές πραγματοποιούνται τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα


