SORTIDA 100% GARANTIDA AMB GUIA ACOMPANYANT
DES DE BARCELONA

25 MAIG 2020 ROMANIA
1 SETMANA DE VIATGE TOT INCLÓS
PENSIÓ COMPLETA I VISITES

ITINERARI
Presentació en l’aeroport de Barcelona dues hores abans de la sortida, trobada amb el nostre guia acompanyant. Sortida del vol
a les 11:30 hores, companyia Tarom, amb destinació a Bucarest. Arribada 15:35 hores. Assistència, visita panoràmica de la ciutat,
arribada al hotel. Sopar i allotjament.

Desdejuni. Al matí visita amb entrada al Museu del Llogaret. Continuarem amb la visita panoràmica de la ciutat, incloent la zona
antiga, els edificis d’exuberant arquitectura del segle XIX, i l’ambient cosmopolita d’aquella època li van donar el sobrenom de “El
Petit Paris”. Admirarem les seves principals esglésies, la Cort Vella, fundada pel Príncep Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, un
dels edificis més típics del vell Bucarest construït en 1808, el Palau del Parlament, l’Ateneu Romanès, l’Antic Palau Real, el Parc
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Cismigiu, i altres punts d’interès d’aquesta bella ciutat. Esmorzar i tarda lliure fins a l’hora indicada per al trasllat al restaurant on
es farà el sopar típic amb folklore. Allotjament.

Desdejuni. Al matí sortida cap el poble de Bran, on visitarem el Castell de Bran, fortalesa del segle XIV, coneguda com el Castell
de Dràcula. El castell (segle XIV) que va ser construït per a defensar el país de les invasions turques, més tard es va utilitzar com
duana entre Valaquia (al sud) i Transsilvània (al nord). Va ser restaurat en 1920 por la reina Maria per a usar-ho com a residència
d’estiu. Esmorzar i continuació a Brasov: visita panoràmica a peu pel centre històric de la ciutat.

Desdejuni. Al matí continuarem la ruta per a arribar a la ciutat de Sibiu. Parada per a visitar el Monestir Sambata de Sus, un dels
Monestirs més desconeguts i bonics de Romania, construït en el 1657, també anomenat Monestir Brancoveanu en memòria del
seu fundador Constantin Brancoveanu. Arribada a Sibiu. Esmorzar i visita panoràmica del centre històric de Sibiu, ciutat fundada
per colons alemanys en el segle XII. Sopar típic romanès en el poble de Sibiel (15km), després de la visita de la col·lecció d’icones
sobre vidre. Retorn a Sibiu. Allotjament.

Desdejuni. Sortida cap a Sighisoara, ciutat medieval d’origen romà, el barri emmurallat amaga portes i passatges secrets, situada
als Carpats transilvans, la ciutat es destaca per les cases de la Ciutadella, la Torre del Rellotge, el seu cementeri i la població de
saxons de Transsilvània, una ètnia alemanya. Sighisoara ha conservat de manera exemplar les característiques d’una petita ciutat
medieval fortificada, el seu centre històric ha estat inclòs per la UNESCO com Patrimoni de la Humanitat en 1.999. En 2012 va ser
llorejada amb el Premi d’Europa, una distinció atorgada anualment pel Consell d’Europa, des de 1955, a aquells municipis que
hagin fet notables esforços per a promoure l’ideal de la unitat europea. És la ciutat natal de l’heroi Vlad Tepes, que va inspirar a
Bram Stoker per al seu famós personatge del comte Dràcula.
Esmorzar i visita a peu de la ciutadella. Arribada a Targu Mures visita panoràmica “ciutat de les roses”. Es troba a la regió de
Transsilvània i durant el segle XVI va ser una de les principals ciutats de Romania. Sopar i allotjament.

Desdejuni. Sortida per a visitar la Mina de sal de Praid, que data de l’any 1200, una de les més antigues i grans mines de sal de
Romania.. Praid representa una de les reserves de sal més grans de Romania, amb reserves estimades de 50 mil milions de tones.
Esmorzar en ruta. Continuació cap a Sinaia és una ciutat i un centre turístic de muntanya a Romania. La ciutat es va batejar amb
aquest nombre pel Monestir de Sinaia, al voltant del qual va ser construïda; el nom del monestir prové de la bíblica Muntanya
Sinaí. Sopar i allotjament.

Desdejuni. Sinaia, anomenada com el monestir fundat en 1695 per Mihail Cantacuzino després d’una peregrinació a Terra Santa,
és la perla dels Carpats en les faldilles de les muntanyes Bucegi, una perla entre avets i paisatges d’un verd intens. La construcció
del monestir és segons el model de Santa Catalina del Sinaí. Es visitarà el Castell Peles. El castell deu la seva existència al rei Carol
I de Romania i va ser construït en 1883 i engrandit entre 1897-1914. Té unes 160 habitacions, preciosos jardins tot en estil
alemany. Esmorzar i continuació cap a Bucarest. Sopar i allotjament.
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Desdejuni. A l’hora prevista trasllat a l’aeroport. Sortida del vol de la companyia Tarom a les 08:30 hores. Arribada a Barcelona
10:40 hores.
FI DELS NOSTRES SERVEIS.

Hotels previstos o similars:
Bucarest
Hotel International / Minerva 4*
Brasov
Hotel Golden Time 4*
Sibiu
Hotel Mercure Airport 4*
Targu Mures
Hotel Grand 4*
Sinaia
Hotel Palace Sinaia 4*
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Vols Barcelona / Bucarest / Barcelona, amb la companyia Tarom, incloent 1 maleta per persona.
Taxes d’aeroport (subjectes a re-confirmació en el moment de l’emissió dels bitllets).
Guia acompanyant des de l’aeroport de Barcelona.
7 nits d’allotjament en hotels de quatre estrelles.
Estada en règim de pensió completa, en Bucarest sopar folklòric en restaurant. Esmorzars reforçats.
Transport en autocar confortable amb aire condicionat.
Guia de parla hispana tot el circuit.
Auriculars per a realitzar totes les visites.
Visites panoràmiques: Brasov, Sibiu, Sighisoara, Targu Mures, Bucarest.
Entrades: Castillo Bran, Monestir Sambata de Sus, Praid, Castell de Peles, Monestir Sinaia, Museu del Llogaret.
Assegurança d’assistència i anul·lació (per una de les causes garantides) Multiassistència Plus.
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Qualsevol servei no especificat en l’apartat anterior.
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