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“Magic Carpathians”
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Απρίλιος 03 – 05, 2015 .
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Βουκουρζςτι – Η πρωτεφουςα τθσ Ρουμανίασ, βρίςκεται ςτο νότιο τμιμα τθσ
χϊρασ, και ςτισ δφο πλευρζσ του ποταμοφ Dambovita, ςε υψόμετρο 70-90 μ. Το
Βουκουρζςτι, βρίςκεται περίπου 225 χλμ. μακριά από τθ Μαφρθ Θάλαςςα,
περίπου 65 χλμ. από το Δοφναβθ και πάνω από 100 χλμ. μακριά από τα Καρπάκια
(125 χλμ. μακριά από το κζρετρο Sinaia). Με πλυκυςμό που φτάνει τουσ 2,3
εκατομμφρια κατοίκουσ, αποτελεί τθ μεγαλφτερθ μθτρόπολθ ςτθ ΝότιοΑνατολικι Ευρϊπθ. Εκατοντάδεσ ιςτορικά, καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά
μνθμεία, δεκάδεσ μουςεία, γκαλερί τζχνθσ, πολλά πάρκα και κιποι, ζχουν
μετατρζψει το Βουκουρζςτι ςτο πιο ςθμαντικό κζντρο τουριςμοφ ςτθ Ρουμανία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα 03.04 Άφιξθ ςτο Βουκουρζςτι. Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο.
Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο Βαςιλικό Παλάτι, θ ρουμανικι Athenaeum, θ εκκλθςία
του Kretzulescu, Μουςείο Ιςτορίασ του Βουκουρεςτίου και Αψίδα του Θριάμβου.
Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα 04.04 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν Ζδρα τθσ ρουμανικισ
κυβζρνθςθσ (Palatul Victoria), ςτο ρουμανικό Athenaeum, του Κοινοβουλίου, του
ρουμανικοφ Πατριαρχείου, ςτο Μουςείο τθσ Πόλεωσ του Βουκουρεςτίου και το
Εκνικό Θζατρο ι εκδρομι ςτα κάςτρα Peles και ςτο κάςτρo Bran (Δράκουλα).
Δείπνο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Προαιρετικι νυχτερινι
ζξοδοσ ςε μερικά από τα διάςθμα κλαμπ του Βουκουρεςτίου ι ςε μια ρουμανικι
ταβζρνα με ηωντανι μουςικι.
3θ μζρα 05.04 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Λιξθ των υπθρεςιϊν.
**Σαξίδι ςτο Βουκουρζςτι – Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ:
http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
HOTEL ****

79€
*επιπλζον μζρα 39€

HOTEL ***

69€
*επιπλζον μζρα 34€

HOTEL **

49€
*επιπλζον μζρα 24€

HOSTEL/PANSION

49€
*επιπλζον μζρα 24€

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο).

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
•Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα.
•Οδθγόσ για όλεσ τισ οργανωμζνεσ εκδρομζσ (τιμι ανάλογα με τθ γλϊςςα).
•Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο.
•Βόλτα με πλοιάριο ςτο Snagov Ιsland.
•Δείπνο ςε εςτιατόριο μαηί με ζνα ποτό.
•Ημεριςια εκδρομι ςτα κάςτρα του Peles και του Bran.
•Κλαμπ
•Επίςκεψθ ςτα μουςεία.
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
• Επιπλζον χρεϊςθ για μονόκλινο δωμάτιο, ανά άτομο/θμζρα:
Hotel **** 28€
Hotel *** 26€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν
τθν άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ εκτζλεςθσ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το
πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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