Φριστούγεννα στο

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
55 Μ
Μέέρρεεςς

Αναχώρηση: 23/12
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ην Βνπθνπξέζηη. Άθημε, παξαιαβή
από ηνπο αληηπξνζώπνπο καο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν γηα πξόγεπκα θαη άκεζε παξαιαβή
δσκαηίσλ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε. Σν απόγεπκα κπνξείηε λα έρεηε κηα πξώηε
γλσξηκία κε ην Βνπθνπξέζηη, ζηνιηζκέλν ζηα Χξηζηνπγελληάηηθα ηνπ. Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα: ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ
Μεηά ην πξόγεπκα ζα αλαθαιύςνπκε ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Αξρίδνπκε ηελ
παλνξακηθή μελάγεζε από ηελ Ρσκατθή Πιαηεία, ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, ην Μνπζείν ηνπ
ρσξηνύ, ηελ Πιαηεία ηνπ Διεύζεξνπ Σύπνπ, ην Γεκαξρείν θαη ην πάξθν Cismigiu, ηε Ννκηθή
ρνιή, ηελ Όπεξα, ηελ Ιαηξηθή ρνιή «Carol Davilla» θαη ζπλερίδνπκε γηα ην Πξνεδξηθό Παιάηη
Cotroceni, ηνλ Βνηαληθό Κήπν θαη ηε ηξαηησηηθή Αθαδεκία. Οδεγώληαο θαηά κήθνο ηνπ
πνηακνύ Dambovita ζα θηάζνπκε ζην επηβιεηηθό πίηη ηνπ Λανύ. Μεηά ζπλερίδνπκε γηα ην
Παηξηαξρείν, ηελ Πιαηεία Παλεπηζηεκίνπ, ηελ Διιεληθή Δθθιεζία θαη ηνλ Πύξγν ηεο
Ππξνζβεζηηθήο. Απόγεπκα ειεύζεξν ζηε δηάζεζε ζαο. Σν βξάδπ ζα κεηαθεξζνύκε ζε ηνπηθό
εζηηαηόξην όπνπ ζα έρνπκε δείπλν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα: ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ
Πξόγεπκα θαη ε κέξα είλαη ειεύζεξε ζηε δηάζεζε ζαο. Πξνηείλνπκε λα θάλεηε ηηο βόιηεο ζαο
ζηα κεγάια πάξθα όπσο ην Herastrau πνπ βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο πόιεο. Αμίδεη λα πάηε
κηα βόιηα ζην θαηαπξάζηλν απηό πάξθν ή αθόκα λα ραξείηε κηα βαξθάδα ζηελ νκώλπκε ιίκλε
πνπ ην πεξηβάιιεη, θπζηθά αλ ην επηηξέπεη ν θαηξόο. Γηαλπθηέξεπζε.
4η μέρα: ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ
Πξσηλό θαη κέξα ειεύζεξε. αο πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηα μαθνπζηά Καξπάζηα
Όξε γηα λα επηζθεθζνύκε ην εληππσζηαθό θάζηξν ηνπ Γξάθνπια ζηελ πεξηνρή Μπξάλ. Σν
θάζηξν ρηίζηεθε ην 1377 κε ζθνπό λα πξνζηαηεύζεη ηελ γύξσ πεξηνρή από ηνπο εηζβνιείο. ηε
ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηε κεζαησληθή πόιε Μπξαζόβ. ηε καγεπηηθή απηή πόιε ζα δνύκε
ηε καύξε εθθιεζία πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 1477 (ηε κεγαιύηεξε γνηζηθή εθθιεζία ζηε
Ρνπκαλία), θαη ηελ θεληξηθή πιαηεία κε ην Γεκαξρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
5η μέρα: ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πξόγεπκα θαη νιόθιεξε κέξα ζηε δηάζεζε ζαο. Πεξηπιαλεζείηε ζηα επώλπκα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα ηεο Calea Victoriei θαη απνιαύζηε ηνλ θαθέο ζαο ζηελ παιηά πόιε. Νσξίο ην
βξάδπ κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. Άθημε ζηε Λάξλαθα ιίγν πξηλ
ηα κεζάλπθηα.
Περιλαμβάνονται:
● Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα–Βνπθνπξέζηη–Λάξλαθα κε Tarom.
● Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.
● Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά
● Γηακνλή γηα 4 βξάδηα ζην θεληξηθό μελνδνρείν Vogue Boutique Residence 4 αζηέξσλ.
● Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά.
● Early check in κε επηπιένλ πξόγεπκα ηελ πξώηε κέξα ηεο άθημεο.
● Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην.
● Μεηαθνξέο πξνο θαη από ην μελνδνρείν ζην Βνπθνπξέζηη κε Διιελόθσλν ζπλνδό.
● Ξελάγεζε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ κε Διιελόθσλν μελαγό.

● Φ.Π.Α.

Γεν περιλαμβάνονται:
● Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ (ε είζνδνο είλαη πξναηξεηηθή).
● Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά.
● Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή.
● Πνηά ζηα θαγεηά.
● Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.

Σιμές ανά άτομο:
ΑΝΑΥΩΡΗΗ
23/12

Πτήσεις:
άββαην
Σεηάξηε

23/12
27/12

ΓΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΓΙ

€499

€620

€389

Λάξλαθα-Βνπθνπξέζηη
Βνπθνπξέζηη-Λάξλαθα

RO 256
RO 255

03:40 – 06:00
21:35 – 23:50

Προαιρετικά:
● Δθδξνκή ζηα Καξπάζηα Όξε, ην θάζηξν ηνπ Γξάθνπια θαη ηελ πόιε Μπξαζόβ €45 ην
άηνκν θαη €25 ην παηδί.
Οη ηηκέο ηζρύνπλ κόλν γηα πξνθξαηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη ζα πιεξσζνύλ ζην γξαθείν καο.
Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν εάλ ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ.

