
 

 

Γηάξθεηα: 6 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 15/02, 15 & 22/03 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
  

Μία παξαδνπλάβηα ρώξα, ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλ, αηκόζθαηξα άιιωλ επνρώλ. 

Χώξα ηωλ ζξύιωλ, ηωλ παξαδόζεωλ, ηωλ παξακπζηώλ, ε ρώξα ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ Κόκε 
Δξάθνπια. 

Με πιεζώξα κεζαηωληθώλ πόιεωλ, νηθηζκώλ θαη γξαθηθώλ ρωξηώλ κέζα ζε παξζέλα ηνπία, 
κε θαινδηαηεξεκέλα θάζηξα θαη επηβιεηηθνύο πύξγνπο, κε ηζηνξηθέο εθθιεζίεο θαη 

δωγξαθηζηά κνλαζηήξηα θαη κε ηνπο ζξύινπο ηεο Τξαλζπιβαλίαο θαη ηωλ Καξπαζίωλ λα 

καο εμάπηνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ επηζπκία λα ηελ επηζθεθζνύκε θαη λα γλωξίζνπκε από 
θνληά απηήλ ηελ παλέκνξθε ρώξα κε ηνπο θηιόμελνπο θαηνίθνπο. 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
  

1ε εκέξα: Αζήλα – Βνπθνπξέζηη – Μπξαζόβ – Ξελάγεζε πόιεο  

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Βνπθνπξέζηη, ηελ πξσηεύνπζα ηεο 
Ρνπκαλίαο, ην άιινηε «Παξίζη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο». Με ηελ άθημή καο αλαρσξνύκε 

νδηθώο γηα ηα Καξπάζηα Όξε θαη ην Μπξαζόβ, 7ε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ρνπκαλίαο. Πόιε 
πινύζηα, δσληαλή, ππήξμε εκπνξηθό πέξαζκα ησλ Σεπηόλσλ ζηελ επαξρία ηεο 

Σξαλζπιβαλίαο, δεζπόδεη ζην θέληξν ηεο Ρνπκαλίαο θαη δηαηεξεί αθόκε ηελ ηεπηνληθή ηεο 
παξάδνζε. Σν Μπξαζόβ, πνπ ην όλνκά ηνπ ζεκαίλεη «πέξα από ην δάζνο», κπνξεί λα 
ππεξεθαλεύεηαη γηα ηα πάληα: δπλακηθή ζύγρξνλε δσή, γνεηεία πνπ έξρεηαη από ηα παιηά 

θαη ζπλαξπαζηηθό θπζηθό ηνπίν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζήο καο ζα δνύκε ηελ Παιηά 
Πόιε θαη ηε γνηζηθνύ ξπζκνύ Μαύξε Δθθιεζία, πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε ηεο Ρνπκαλίαο 

αιιά θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ρηηζκέλε κεηαμύ ησλ εηώλ 1363 θαη 1480. Η 
νλνκαζία νθείιεηαη ζην ζθνύξν ρξώκα ησλ ηνίρσλ, απνηέιεζκα κηαο ππξθαγηάο ηνπ 1689. 
Μεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δηαλ/ζε.  

 
2ε εκέξα: Μπξαζόβ – ηλάηα – Μπξαλ (Κάζηξν Γξάθνπια) – Μπξαζόβ  

Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε νδηθώο  γηα ηε κεζαησληθή πόιε ηλάηα, ζηελ θαξδηά ηεο 
Ρνπκαλίαο. Η νξεηλή απηή πόιε-ζέξεηξν απνθαιείηαη -όρη άδηθα- ην «καξγαξηηάξη ησλ 
Καξπαζίσλ» θαη είλαη πξάγκαηη κία από ηηο πην όκνξθεο γσληέο ηεο ξνπκαληθήο γεο. Υάξε 

ζηελ παλέκνξθε ηνπνζεζία ηεο, ηελ πινύζηα ηζηνξία ηεο -όληαο ε παηξίδα πνιιώλ 
βαζηιηάδσλ ηεο ρώξαο- θαη ηηο πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα κηα «απόδξαζε» από  

ηνπο έληνλνπο ξπζκνύο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ε ηλάηα απνηειεί έλαλ από ηνπο 
αγαπεκέλνπο πξννξηζκνύο ληόπησλ θαη μέλσλ ηνπξηζηώλ. Δδώ ζα επηζθεθηνύκε 
ην Κάζηξν Πέιεο, έλα αλαγελλεζηαθό ζηνιίδη, ζεξηλή θαηνηθία ηνπ βαζηιηά Καξόινπ, ηνπ 
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1νπ βαζηιηά ηεο Ρνπκαλίαο, αιιά θαη θαηνηθία δηαθόξσλ ξνπκαληθώλ κνλαξρηθώλ 

νηθνγελεηώλ. Βξίζθεηαη θνληά ζηε ηλάηα, ζηε κεζαησληθή νδό πνπ ζπλδέεη ηελ 
Σξαλζπιβαλία θαη ηε Βιαρία θαη θαηαζθεπάζηεθε κεηαμύ ησλ εηώλ 1873 θαη 1883. Σν 

θάζηξν απηό έρεη πεξηζζόηεξα από 160 δσκάηηα θαη είλαη ρηηζκέλν από μύιν, πέηξα, 
ηνύβια θαη κάξκαξα. Οη 7 βεξάληεο ηνπ είλαη δηαθνζκεκέλεο κε αγάικαηα, κάξκαξα θαη 
πέηξηλεο βξύζεο. Σν πνιπηειέο εζσηεξηθό ηνπ είλαη επίζεο πινύζηα δηαθνζκεκέλν κε έξγα 

δσγξαθηθήο, αγάικαηα, θεξακηθά, θξύζηαιια, βηηξό θ.ιπ. Καηόπηλ αλαρσξνύκε νδηθώο γηα 
ην Μπξαλ θαη ηνλ πεξίθεκν Πύξγν (θάζηξν) Μπξαλ. Σν θάζηξν απηό κε ηε δαηδαιώδε 

αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπάζηεθε ην 14ν αη. σο ακπληηθό θξνύξην απέλαληη ζηηο νζσκαληθέο 
επηζέζεηο. Βξίζθεηαη θνπξληαζκέλν ζηελ θνξπθή ελόο ιόθνπ, ζηα ζύλνξα Σξαλζπιβαλίαο - 
Βιαρίαο θαη από ην 1947 ιεηηνπξγεί σο κνπζείν. Δίλαη γλσζηό σο «Πύξγνο ηνπ Γξάθνπια», 

πξνο ηηκήλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Γξάθνπια ηνπ Μπξακ ηόθεξ. Τπάξρεη πάλησο ζύγρπζε 
κεηαμύ ηνπ Γξάθνπια θαη ηνπ Βιαλη Γ’ Σζέπεο (Παινπθσηή), εγεκόλα ηεο Βιαρίαο, 

δεδνκέλνπ όηη ηα δύν πξόζσπα δελ ηαπηίδνληαη. Σν πξώην είλαη έλαο κπζηθόο ραξαθηήξαο 
θαη ην δεύηεξν δελ έρεη λα θάλεη κε ην Γξάθνπια. Σν Κάζηξν Μπξαλ νλνκάζηεθε «Κάζηξν 
ηνπ Κόκε Γξάθνπια» πξηλ από πεξίπνπ 3 δεθαεηίεο, όηαλ νη ηνπξίζηεο πνπ έθηαλαλ ζηελ 

Σξαλζπιβαλία, ςάρλνληαο ίρλε ηνπ Γξάθνπια, είδαλ ην θάζηξν απηό θαη θαληάζηεθαλ όηη 
έκνηαδε κε ην θάζηξν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ ηόθεξ σο «Κάζηξν ηνπ Κόκε 

Γξάθνπια». Δπηζηξνθή ζην Μπξαζόβ, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέξα: Μπξαζόβ – ηγθηζνάξα – ίκπηνπ (Τπαίζξην Μνπζείν – Υωξηό Astra)  
Πξσηλό θαη θεύγνπκε από ην Μπξαζόβ κε πξννξηζκό καο ηελ παλέκνξθε ηγθηζνάξα, κηα 
όαζε αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξίαο, γελέηεηξα ηνπ Βιαλη Σέπεο, ηνπ πεξίθεκνπ Γξάθνπια 

ησλ Καξπαζίσλ. Θα μελαγεζνύκε  ζηελ πόιε, ην θέληξν ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
Καηάινγν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Η αθξόπνιή ηεο παξακέλεη 

επηβιεηηθή θαη άζηθηε από ην 12ν αη. έσο θαη ζήκεξα. Υηηζκέλε από άμνλεο εκπόξνπο, 
απνηειεί εμαίξεην παξάδεηγκα νρπξσκέλεο κεζαησληθήο πόιεο πνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό 
ζηξαηεγηθό θαη εκπνξηθό ξόιν γηα αξθεηνύο αηώλεο. πλερίδνπκε θαηόπηλ γηα ην ίκπηνπ. 

Λίγν πξηλ θηάζνπκε ζηελ πόιε ζα θάλνπκε ζηάζε ζην δάζνο Νηνπκπξάβα γηα λα δνύκε 
ην Astra, έλα ρσξηό-ππαίζξην κνπζείν ιατθνύ πνιηηηζκνύ. Άθημε ζην ίκπηνπ, κεηαθνξά 

θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε εκέξα: ίκπηνπ (βόιηα κε έιθεζξν)  

Σν ζξπιηθό ίκπηνπ ζεσξείηαη από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηεο Ρνπκαλίαο. Ιδξύζεθε ην 
12ν αηώλα θαη έρεη θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ηελ αηκόζθαηξα ηεο καθξάο ηζηνξίαο ηνπ, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κηα πινύζηα αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά.  Σν θέληξν ηεο πόιεο ηνπ 
ηκπίνπ πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκα δηαηεξεηέα θηίξηα. Σν κεζαησληθό ηεο θξνύξην ρσξίδεηαη 
ζε δύν κέξε, ζηελ Πάλσ θαη ηελ Κάησ Πόιε, θαη επέδεζε ζηνπο δύν παγθόζκηνπο 

πνιέκνπο αιιά θαη ζην θνκκνπληζηηθό θαζεζηώο. Η πόιε έρεη πνιιά ζεκεία 
ελδηαθέξνληνο, γεσγξαθηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αμίαο, όπσο ην νξεηλό ζέξεηξν Paltinis, ηα 

βνπλά Fagaras θαη ηα γύξσ ρσξηά, όπσο θαη δύν κεγάια κνπζεία. Όια απηά, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ ελδηαθέξνπζα αξρηηεθηνληθή ηεο θαη ηελ θεληξηθή ηεο ζέζε ζηε ρώξα, 
ηελ θαζηζηνύλ έλα ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. Σν 2007 ην ηκπίνπ ήηαλ Πνιηηηζηηθή 

Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο καδί κε ην Λνπμεκβνύξγν θαη ε ρξνληά απηή έθαλε ηελ πόιε 
γλσζηή ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζηελ πόιε ζα δνύκε 

ηελ Πιαηεία Γθξίβηηζα -ηνλ ππξήλα ηεο παιηάο κεζαησληθήο πόιεο- ζα εληππσζηαζηνύκε 
από ηα γνηζηθά θηίζκαηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ζηα ζεκέιηα ησλ παιαηώλ νρπξώλ θαη 
ζα ζαπκάζνπκε ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, ηνλ νξζόδνμν Καζεδξηθό Ναό θαη ηελ Πιαηεία 

Υνπέη κε ηελ Δπαγγειηθή Δθθιεζία πεξηηξηγπξηζκέλε από πέληε πύξγνπο αιιά θαη ην Παιηό 
Γεκαξρείν. Η πόιε δηαζέηεη θαη ην Τπαίζξην Δζλνγξαθηθό Μνπζείν Astra, ην νπνίν ζα 
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επηζθεθηνύκε. Πεξηιακβάλεη 340 θηίξηα αλακεζά ηνπο αλεκόκπινπο, λεξόκπινπο θαη 

ειαηνηξηβεία.Πέξα από ηελ πεξηήγεζή καο ζηελ πόιε ζα θάλνπκε βόιηα κε έιθεζξν (ζην 
ίκπηει), ζα απνιαύζνπκε παξαδνζηαθά θεξάζκαηα κε ςσκί θαη αιάηη. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε εκέξα: ίκπηνπ – Μνλαζηήξηα Κόδηα – Κνπξηέα ληε Άξηδεο – Βνπθνπξέζηη  
Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε από ην ίκπηνπ κε πξώην καο πξννξηζκό ην Μνλαζηήξη Κόδηα, 

έλα από ηα παιαηόηεξα κνλαζηήξηα ζηε Ρνπκαλία, θαζώο ζεκειηώζεθε ην 1387 θαη 
νινθιεξώζεθε 4 ρξόληα αξγόηεξα. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε θσκόπνιε Κνπξηέα ληε 

Άξηδεο. Σν θηηξηαθό ζπγθξόηεκα κε ηνλ θαζεδξηθό λαό θαη ην κνλαζηήξη ηνπ 16νπ αηώλα, 
ρηηζκέλν κε κάξκαξν θαη πιαθίδηα από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε από ηνλ Βιάρν εγεκόλα 
Νεαγθόε Μπάζαξακπ, είλαη από ηα πην ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα ζηε ρώξα, ελώ 

απνηειεί θαη καπζσιείν βαζηιέσλ! Μεηά ηελ επίζθεςή καο ζπλερίδνπκε γηα ηελ 
πξσηεύνπζα Βνπθνπξέζηη. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 
6ε εκέξα: Βνπθνπξέζηη – Κνηλνβνύιην, Παιηά πόιε- Αζήλα   

Πξσηλό θαη μεθηλάκε ηε γλσξηκία καο κε ηε ξνπκαληθή πξσηεύνπζα, εδώ όπνπ 
ζπλππάξρνπλ θηίξηα ηεο κπει επόθ, ηεο αξ ληεθό, ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηνπ κπαξόθ κε 

θηίξηα πνπ καξηπξνύλ ηα κεγαιεπήβνια ζρέδηα ηνπ Σζανπζέζθνπ. Τπάξρνπλ επίζεο 
πεξηζζόηεξεο από 100 εθθιεζίεο δηαθόξσλ αξρηηεθηνληθώλ ξπζκώλ. Θα πεξπαηήζνπκε 

ζηελ Παιηά Πόιε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ζα δνύκε ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα απηήο ηεο 
πόιεο ησλ αληηζέζεσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην ιακπξό Παηξηαξρηθό Καζεδξηθό Ναό ηνπ 
Βνπθνπξεζηίνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα ζύκπιεγκα νηθνδνκεκάησλ, πνπ απνηειείηαη από ην 

Παιάηη ηνπ Παηξηαξρείνπ, ηελ θαηνηθία ηνπ παηξηάξρε θαη ηνλ Καζεδξηθό Παηξηαξρηθό Ναό 
θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε ελόο παιηνύ κνλαζηεξηνύ. Γηαζρίδνληαο ηηο θαξδηέο 

ιεσθόξνπο, ηηο ηεξάζηηεο πιαηείεο, ηα εληππσζηαθά ηζηνξηθά θαη θαιιηηερληθά κλεκεία, ηα 
επηβιεηηθά δεκόζηα θηίξηα ζα πεξάζνπκε από ηελ Πιαηεία ηεο Δπαλάζηαζεο, ε νπνία 
απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ηεο επαλάζηαζεο ελάληηα ζην θαζεζηώο ηνπ Σζανπζέζθνπ. Με ην 

ηέινο ηεο πεξηήγεζήο καο ζα κεηαβνύκε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε επηζηξνθήο καο. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Πεξηιακβάλνληαη 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN AIRLINES  
 5 δηαλ/ζεηο ζε μελνδνρεία 4* & 5*     

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαη έλα δείπλν θαζεκεξηλά   
 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο   
 Βόιηα κε έιθεζξν  

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 

 Φόξνη πόιεσλ  
 Φ.Π.Α. 

 

 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

2θιηλν 1θιηλν 3ν άηνκν 

€ 559 € 799 € 559 



 
 

Γελ Πεξηιακβάλνληαη  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα (πέξαλ όζσλ αλαγξάθνληαη ζηα 

Πεξηιακβάλνληαη)  
 Φόξνη θαη επίλαπινο θαπζίκσλ € 250 
 Πνηά, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά ζηα μελνδνρεία  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 
θιπ.  

 
Πηήζεηο κε Aegean Airlines 

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

15/02 & 15/03 Α3 960 Αζήλα – Βνπθνπξέζηη 08.25 10.00 

20/02 & 20/03 Α3 963 Βνπθνπξέζηη – Αζήλα 20.00 21.35 

22/03 Α3 960 Αζήλα – Βνπθνπξέζηη  08.25 10.00 

27/03 Α3 963 Βνπθνπξέζηη – Αζήλα  18.45 20.20 

 

εκεηώζεηο:  
 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη. 
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 

 
 

 


