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Ημερομηνία  2-8/1/2017 
 

1Η   ΜΕΡΑ:  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ –ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ 
Αναχώρηση το πρωί από Πετρούπολη (06:30) και με ενδιάμεσες στάσεις  θα 
φτάσουμε στο Σαντάνσκι. Η πόλη του Σαντάσκι βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της 
Βουλγαρίας, πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα,  στις όχθες του 
ποταμού Σαντάνσκα Μπίστριτσα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
2Η   ΜΕΡΑ:  ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση στο 
Σαντάνσκι με τα πολυάριθμα καταστήματα. Στη συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν 
για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας μέσα στην υπέροχη βαλκανική φύση  με 
προορισμό το Βουκουρέστι. Πρώτη γνωριμία με την πόλη με τις δεντρόφυτες 
λεωφόρους , τα κομψά κτήρια της μπελ επόκ και τη φήμη της  στα 1900 ως 
Μικρό Παρίσι!!  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Διανυκτέρευση.  
3Η   ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε για μια μοναδική ξενάγηση στην 
πόλη . Θα δούμε τη Βουλή που  χτίστηκε το 1984 σε χώρο 64.800 τ.μ., εκεί όπου 
άλλοτε βρισκόταν μία από τις ωραιότερες γειτονιές της πόλης.  Το  υπαίθριο 
μουσείο , το λεγόμενο ΧΩΡΙΟ  που βρίσκεται στο πάρκο Herastrau και φιλοξενεί 
περισσότερα από 300 κτίρια από ξύλο και πέτρα, που απεικονίζουν την ιστορία 
και την ποικιλομορφία της αγροτικής αρχιτεκτονικής όλων των περιοχών της 
Ρουμανίας. Μετά τον κήπο  Gradina Botanica, με περισσότερα από 10.000 είδη 
φυτών από κάθε γωνιά του πλανήτη και φυσικά το Βοτανικό Μουσείο. Την 
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Εκκλησία της Σταυροπόλεως  μια μικρή εκκλησία που ξεχωρίζει για την ομορφιά 
της και την απλότητα της. Την Αψίδα του θριάμβου  η οποία έχει έχει ύψος 27 
μέτρα και σχεδιάστηκε από τον Petre Antonescu, ο οποίος και έχει σαφέστατα 
επηρεαστεί από την διάσημη αψίδα του θριάμβου στο Παρίσι. Τα γλυπτά που 
διακοσμούν το εξωτερικό δημιουργήθηκαν από διάσημους Ρουμάνους γλύπτες.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ,δείπνο. Διανυκτέρευση. 
4Η  ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΣΙΝΑΙΑ-ΜΠΡΑΣΟΦ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό τη Σινάια το 
"μαργαριτάρι των Καρπαθίων".  Θα επισκεφτούμε  το περίφημο μοναστήρι  που 
έχτισε το 1695 ο Μιχαήλ Κατακουζηνός.  Δυο εκκλησίες το αποτελούν. Η μικρή, 
παλιά, γεμάτη τοιχογραφίες εκκλησία του 1695 και η μεγάλη, νεότερη εκκλησία 
του 1846. Μετά από ένα σύντομο  προσκύνημα  ξεκινάμε για το παλάτι Πέλες. 
Εντυπωσιακό στο εξωτερικό του το παλάτι είναι εξίσου αξιοθαύμαστο και στο 
εσωτερικό. Η εξαιρετική τοποθεσία στους δυτικούς λόφους της Σινάια λέγεται ότι 
ενθουσίασε τον πρώτο βασιλιά της χώρας, τον Κάρολο Α΄ , που διέταξε την 
κατασκευή του.  Στη συνέχεια προορισμός μας το Μπρασόφ μια πλούσια πόλη 
εμπορικό πέρασμα των Τευτόνων στην επαρχία της Τρανσυλβανίας που δεσπόζει 
στο κέντρο της Ρουμανίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ,δείπνο. Διανυκτέρευση.  
5Η  ΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΣΟΦ-ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ-ΜΠΡΑΣΟΦ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε  μια πανέμορφη διαδρομή, διασχίζοντας 
τα πυκνά δάση των Καρπαθίων, συναντώντας μικρά χωριά και εξοχικές κατοικίες, 
κυριολεκτικά χωμένες στο πράσινο, φτάνουμε στο Μπραν, όπου βρίσκεται το 
«Κάστρο του Δράκουλα». Πιο ταιριαστή φανταστική κατοικία για το Δράκουλα 
δεν μπορούσε να βρεθεί από αυτό το κάστρο, πρωταρχικό κτίσμα του 1212. Από 
μακριά θα το δούμε  να υψώνεται σκυθρωπό, σκοτεινό. Θα μπούμε στο κάστρο  
θα τριγυρίσουμε στα μικρά, σκοτεινά δωμάτια, ενώ θα μας συναρπάζει η θέα 
από τα παράθυρά του. Από το 1957 το κάστρο λειτουργεί ως μουσείο, αλλά το 
2006 επεστράφη στον εγγονό της Βασίλισσας  Μαίρης, έναν αρχιτέκτονα που ζει 
στις Η.Π.Α., δήλωσε πως το κάστρο θα παραμείνει μουσείο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

6Η ΜΕΡΑ: ΜΠΡΑΣΟΦ-ΣOΦΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο αναχώρηση και  ξεκινάμε για τα όμορφα τοπία της 
διαδρομής προς την Βουλγαρία. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε στην 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
7Η ΜΕΡΑ : ΣΟΦΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 



Πρωινό στο ξενοδοχείο  και επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό την 
Πετρούπολη. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
 Μεταφορές περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν 

σύμφωνα με το πρόγραμμα  
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*  
 Πρωινό μπουφέ στα ξενοδοχεία 
 Δείπνα στα ξενοδοχεία 
 Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με Ελληνόφωνο Ξεναγό 
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης  
 Φ.Π.Α , ΔΙΟΔΙΑ 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
 Είσοδοι σε Μουσεία  και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό η 

προτεινόμενο. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΩΝ! 
 


