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ΡΡΟΟΤΤΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  

Πξόγξακκα εθδξνκήο ζηελ Ρνπκαλία. Από 24/ Έωο 29 Ινπιίνπ 2016 

 πγθέληξσζε ζηό ηεισλεῖν ηῆο Χίνπ. Ἔιεγρνο δηαβαηεξίσλ.  

 Ἀλαρώξεζε ἀπό ηό ιηκάλη ηῆο Χίνπ κέ ηό F/B γηά Σζεζκέ. 

 Ἄθημε ζηό ιηκάλη ηνῦ Σζεζκέ θαί ἄκεζε ἀλαρώξεζε κέ ιεσθνξεῖν γηά ηό Ἀεξνδξόκην ηῆο κύξλεο. 

 Πηήζε Turkish Airlines ΣΚ 2327 γηά Κσλ/Πνιε. Ἄθημε ζηίο 17:55. 

 Πηήζε ΣΚ 1045 γηά Βνπθνπξέζηη. Ἄθημε ζηίο 20:50. 

 Ἄθημε ζηό Ξελνδνρεῖν ηνῦ Βνπθνπξεζηίνπ. Γεῖπλν, ηαθηνπνίεζε ζηά δσκάηηα. 1
ε
 δηαλπθηέξεπζε 

 

 γεξηήξην, πξστλό ζηό Ξελνδνρεῖν. 

 πίζθεςε ζηό ἐπηβιεηηθό ζπίηη ηνῦ Λανῦ, ηό κεγαιύηεξν ζήκεξα θηεξηαθό ζπγθξόηεκα ζηήλ Δξώπε 

θαί ηό δεύηεξν ζηόλ θόζκν κεηά ηό Πεληάγσλν ηῶλ Η.Π.Α. Ἡ θαηαζθεπή ηνπ μεθίλεζε ἀπό ηόλ 

θνκνπληζηή ἡγέηε ηῆο Ρνπκαλίαο Νηθνιάτ Σζανπζέζθνπ ηίο ἡκέξεο ηῆο δόμαο ηνπ θαί ζήκεξα θηινμελεῖ 

ηό Κνηλνβνύιην ηῆο ρώξαο. ηνύο ρώξνπο ηνπ πάξρνπλ ζπλεδξηαθά θέληξα, γξαθεῖα θαί πνιινί ρώξνη, 

πνύ λνηθηάδνληαη γηά ἐθδειώζεηο. 

 Ξελάγεζε ζηό θέληξν ηῆο πόιεο, ὅπνπ ζά ζαπκάζνπκε ηά ζεκαληηθόηεξα κλεκεῖα: 

 Σήλ Ἀςίδα ηνῦ ζξηάκβνπ, ἀληίγξαθν ηῆο Ἀςίδαο ηνῦ Παξηζηνῦ, 

 Σήλ πιαηεία ηνῦ ιεύζεξνπ Σύπνπ, ὅπνπ ηό θεληξηθό θηήξην εἶλαη ἀληίγξαθν ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ ηῆο 

Μόζραο. 

 Σό Ἀηελένπκ, ἡ πηό γλσζηή αἴζνπζα ζπλαπιηῶλ ηῆο Ρνπκαλίαο. 

 Σήλ πιαηεία ηῆο παλάζηαζεο. 

 Σό Παηξηαξρεῖν θαί ηήλ ιιεληθή θθιεζία. 

 Σή Ννκηθή ρνιή θαί ηήλ Ὄπεξα. 

 Σόλ Βνηαληθό Κῆπν θαί ηή ηξαηησηηθή Ἀθαδεκία. 

 ιεύζεξνο ρξόλνο γηά μεθνύξαζε ἤ γηά ςώληα. 

 πηζηξνθή ζηό Ξελνδνρεῖν, δεῖπλν θαί ἀλάπαπζε. 2
ε
 δηαλπθηέξεπζε. 

 

 γεξηήξην, πξστλό ζηό Ξελνδνρεῖν. 

 Ἀλαρώξεζε γηά ηήλ πόιε ηνῦ ηκπίνπ. 

 ηάζε ζηήλ πόιε Κνπξηέα Νηέ Ἄξγθο. Δἶλαη ἡ πξώελ πξσηεύνπζα ηῆο Βιαρίαο, ὅπνπ ζά δνῦκε ηό 

κνλαζηήξη πνύ ρηίζηεθε ἀπό Νεαγθόε Μπαζαξάκπ, ηό 1512-17, κέ ζθνπό λά δείμεη ζηόλ θόζκν ηή 

δύλακε θαί ηόλ πινῦην ηνπ. δῶ βξίζθνληαη θαί νἱ ηάθνη ηῶλ πξώησλ βαζηιέσλ ηῆο Ρνπκαλίαο Maroi 

& Elisabeta & Ferdinand & Maria. 

 πλέρεηα δηαδξνκῆο γηά ηό ηκπίνπ, ηήλ πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηῆο Δξώπεο γηά ηό 2007. Γεκάηε 

ἱζηνξία ἡ πόιε πξνζθέξεη πάκπνιια πνιηηηζηηθά ἀμηνζέαηα, κεηαμύ ηῶλ ὁπνίσλ κεζαησληθά θξνύξηα 

θαί κεγαινπξεπεῖο ἐθθιεζίεο. δῶ ἄλνημαλ ηό πξῶην λνζνθνκεῖν, ηό πξῶην ηεθκεξησκέλν ζρνιεῖν, ηό 

πξῶην κνπζεῖν, ηό πξῶην θαξκαθεῖν, θαί ἡ πξώηε ραξηνβηνκεραλία ηῆο Ρνπκαλίαο. δῶ ἐθδόζεθε 

ἐπίζεο ηό πξῶην βηβιίν ζηή Ρνπκαληθή γιώζζα θαί ἐδῶ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νἱ πξῶηεο δνθηκέο 

ππξαύισλ. 

 Ἄθημε ζηό Ξελνδνρεῖν, ηαθηνπνίεζε ζηά δσκάηηα, δεῖπλν θαί ἀλάπαπζε. 3
ε
 δηαλπθηέξεπζε. 
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 γεξηήξην, πξστλό ζηό Ξελνδνρεῖν. 

 Πεξηήγεζε ζηό ἱζηνξηθό θέληξν ηῆο πόιεο ηκπίνπ, ὅπνπ γηλόληνπζαλ νἱ δεκόζηεο ζπλαληήζεηο θαί νἱ 

δεκόζηεο ἐθηειέζεηο. Θά ζαπκάζνπκε ηά ηείρε θαί ηνύο πύξγνπο πνύ θάπνηε πξνζηάηεπαλ ηήλ πόιε, 

θαζώο ηό ηκπίνπ ἦηαλ γηά αἰῶλεο ηό κεγαιύηεξν παίζξην κνπζεῖν ηῆο Δξώπεο, ηό ἐζληθό Μνπζεῖν 

Ἄζηξα, κέ ηά 340 θηίξηα, ἀλάκεζά ηνπο λεξόκπινη, ἀλεκόκπινη, νἰλνπνηεῖα θαί ἑιαηνηξηβεῖα. 

 Ἀλαρώξεζε γηά ηήλ γελέηεηξα ηνῦ Βιάλη Σζέπεο, ηό πηό ὄκνξθν θαί ηό πηό θαιά δηαηεξεκέλν 

θαηνηθεκέλν θξνύξην ζηήλ Δξώπε, πνύ θσιηάδεη ζέ ἕλα παλέκνξθν ινθῶδεο ἐμνρηθό ηνπίν, ηήλ 

ηγθηζνάξα. Ἡ πόιε ἔρεη δηαηεξήζεη πεξίθεκα ηά ραξαθηεξηζηηθά ηῆο κηθξῆο κεζαησληθῆο ὀρπξσκέλεο 

πόιεο, εἶλαη ζηόλ θαηάινγν ηῶλ ηνπνζεζηῶλ Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθῆο Κιεξνλνκηᾶο ηῆο UNESCO. 

 Πεξηήγεζε ζηά πηό ἀμηόινγα ζεκεῖα ηῆο πόιεο, πνύ ἀπνηειεῖηαη ἀπό 9 πύξγνπο, ὁ πηό μερσξηζηόο ἐθ 

ηῶλ ὁπνίσλ εἶλαη ὁ ςειόο πύξγνο ηνῦ Ρνινγηνῦ 64 κέηξσλ, πνύ ἀπνηειεῖ ἄιισζηε θαί ηό ζύκβνιν ηῆο 

πόιεο. 

 Θά δνῦκε ηήλ πξνηνκή θαί ηό ζπίηη ηνῦ Βιάλη Νηξάθνπια, ηό ζπίηη ηνῦ Βιάλη ηνῦ ἀλαζθνινπηζηῆ, ὁ 

θπβεξλήηεο πνύ ἐλέπλεπζε ηόλ Μπξάκ ηόθεξ γηά ηό κπζηζηόξεκα «Κόκεο Γξάθνπιαο» ηό 1897. 

 Θά δνῦκε ηήλ ἐθθιεζία πάλσ ζηό ιόθν θαί ζα ζαπκάζνπκε ηήλ πέξνρε ζέα. 

 Γηά ηνύο ιάηξεηο ηῆο ἄζθεζεο, ζᾶο πξνηείλνπκε λά θηάζεηε ζηό ζρνιεῖν ηῆο πόιεο, ἀλεβαίλνληαο ηή 

κνλαδηθή μύιηλε ὁδό ζηή Ρνπκαλία, πνύ ἀπνηειεῖηαη ἀπό 175 ζθαιάθηα. 

 πλερίδνπκε ηή δηαδξνκή πξόο ηό Μπξαζόβ. 

 Ἄθημε ζηό Ξελνδνρεῖν ηνῦ Μπξαζόβ, δεῖπλν θαί ἀλάπαπζε 4
ε
 δηαλπθηέξεπζε. 

 

 γεξηήξην, πξστλό ζηό Ξελνδνρεῖν. 

 Γηάβαζε ἀπό ηήλ Πνηάλα Μπξαζόβ, ηό ἀγαπεκέλν ρεηκεξηλό ζέξεηξν ηῶλ Ρνπκάλσλ, πνύ ἱδξύζεθε ηό 

1895 ὡο ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ζθί, θαί θηινμέλεζε ηνύο παλεπηζηεκηαθνύο ρεηκεξηλνύο ὀιπκπηαθνύο 

ἀγῶλεο ηό 1951. 

 Ἄθημε ζηήλ πόιε ηνῦ Μπξαζόβ, γλσζηό ἐκπνξηθό θέληξν ηῶλ ἀξραηνηέξσλ ρξόλσλ. ηήλ παξακπζέληα 

αηή κεζαησληθή πόιε, πνύ πεξηβάιιεηαη ἀπό θαηαπξάζηλνπο ιόθνπο ζά δνῦκε ηήλ καύξε θθιεζία 

πνύ εἶλαη ἡ κεγαιύηεξε γνηζηθή ἐθθιεζία ζηή Ρνπκαλία. Πῆξε ηό ὄλνκά ηεο ἀπό ηή «κεγάιε θσηηά» 

ηνῦ 1689, θαζώο καύξηζε ζηό ἐμσηεξηθό ηεο ζε ἀληίζεζε κέ ηό ἐζσηεξηθό ηεο πνύ εἶλαη 

θαινδηαηεξεκέλν θαί θηινμελεῖ ἕλα ἀπό ηά κεγαιύηεξα ἐθθιεζηαζηηθά ὄξγαλα ηῆο Ἀλαηνιηθῆο 

Δξώπεο. 

 Πεξηήγεζε ζηά ιηζόζηξσηα ζνθάθηα, ἀλάκεζα ζέ γξαθηθά θηίζκαηα πνύ ζπκίδνπλ πεξηζζόηεξν 

βαπαξηθή ἀξρηηεθηνληθή παξά ἀλαηνιηθή Δξώπε. Θά ζπλαληήζνπκε ηόλ πηό ζηελό δξόκν ηῆο 

θεληξηθῆο Δξώπεο. 

 Ὅινη νἱ δξόκνη ὁδεγνῦλ ζηήλ ἁπιόρσξε θεληξηθή πιαηεία, ὅπνπ ζά θάλνπκε ζηάζε γηά θαθέ θαί 

βόιηεο ζηόλ ἐκπνξηθό δξόκν ηῆο πόιεο. 

 πλερίδνπκε κέ ηό ρσξηό Μπξάλ, ὅπνπ πέξθεηηαη ὁ πεξηβόεηνο πύξγνο ηνῦ Γξάθνπια. Χηίζηεθε ἀπό 

ηνύο άμνλεο γηά λά πξνζηαηεύεη ηό πέξαζκα πξόο ηά Καξπάζηα ὄξε ἀπό ηίο ἐπηζέζεηο ηῶλ Σνύξθσλ, 

ἀιιά ζηνύο ρώξνπο ηνπ θηγνπξάξνπλ θαί θσηνγξαθίεο ηῆο βαζηιηθῆο νἰθνγέλεηαο. Σό θάζηξν ἔγηλε 

γλσζηό παγθνζκίσο ράξε ζηόλ Μπξάλ ηόθεξ, ὁ ὁπνῖνο ηό 1897 ἔγξαςε κία ἱζηνξία ηξόκνπ κέ ἥξσα 

ηόλ Γξάθνπια. ηά παίζξηα καγαδάθηα ηῆο πεξηνρῆο, ζά βξεῖηε θξαζηά κέ ζέκα ηόλ Γξάθνπια, 

κάζθεο, κπινῦδεο, θπιαρηά, ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. 

 Ἀλαρώξεζε γηά ηή ηλάτα. πίζθεςε ζηό κνλαζηήξη ηνῦ Καηαθνπδελνῦ θαί ζηή ζπλέρεηα πεξηήγεζε 

ζηή ηλάτα, πνύ πῆξε ηό ὄλνκά ηεο ἀπό ηό κνλαζηήξη πνύ ρηίζηεθε ηόλ 17
ν
 αἰῶλα ἀπό Ρνπκάλν εγελή 

ἔπεηηα ἀπό πξνζθπλεκαηηθή ηνπ ἐπίζθεςε ζηό Ὄξνο ηλά ηῆο Αἰγύπηνπ. Ἡ πόιε ὀλνκάδεηαη θαί 

«Γηακάληη ηῶλ Καξπαζίσλ» θαζώο ἀπνηεινῦζε θάπνηε ἕλαλ ἀπό ηνύο ἀγαπεκέλνπο πξννξηζκνύο ηῆο 

ςειῆο θνηλσλίαο ηῆο Ρνπκαλίαο. ηή ηλάτα ὁ βαζηιηάο Κάξνινο Α΄ ἀπνθάζηζε λά ρηίζεη ηήλ ἐμνρηθή 

θαηνηθία ηνπ, ηό ἐθπιεθηηθό θάζηξν Πέιεο, ἕλα λεν-ἀλαγελλεζηαθό δηακάληη κέ θξνληηζκέλνπο 

θήπνπο, πιεζσξηθνύο ρώξνπο πνδνρῆο θαί δσκάηηα ζέ δηαθνξεηηθά ζηύι, ὀζσκαληθό, γαιιηθό. Ἤηαλ 
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ηό πξῶην θάζηξν ζηήλ Δξώπε κέ θεληξηθή ζέξκαλζε, ἡιεθηξηθό θαί θεληξηθό ζύζηεκα θαζαξηόηεηαο 

κέ ἡιεθηξηθή ζθνύπα. 

 Ἄθημε ζηό Ξελνδνρεῖν, δεῖπλν θαί ἀλάπαπζε. 5
ε
 δηαλπθηέξεπζε. 

 

 γεξηήξην, πξστλό ζηό Ξελνδνρεῖν, πξνεηνηκαζία ἀπνζθεπῶλ γηά ηό ηαμίδη ἐπηζηξνθῆο. 

 Ἀλαρώξεζε γηά ηό Βνπθνπξέζηη. 

 Πηήζε Turkish Airlines TK 1044 γηάΚσλ/Πνιε. Ἄθημε ζηίο 11:30. 

 Πηήζε Turkish Airlines ΣΚ 2324 γηά κύξλε. Ἄθημε ζηίο 14:05 

 Μεηά ηόλ ἔιεγρν δηαβαηεξίσλ/ηαπηνηήησλ ἀλαρώξεζε γηά ηή Χίν. (Τέλος προγράμματος) 

 

Σημείωζη: Ὁ Ἀπσηγόρ & ὁ Ξεναγόρ, ἑάν ὑπάπσει λόγορ, διαηηποῦν ηό δικαίωμα, νά ἀλλάξοςν ηή ζειπά ηοῦ 

ππογπάμμαηορ σωπίρ νά ἀθαιπεθεῖ κάηι ἀπό αὐηό ἤ ηίρ ὥπερ ἀνασωπήζεωρ, γιά ηήν καλύηεπη ἐξςπηπέηηζη 

ηῶν πελαηών. 

Ἡ ἐγγξαθή ζεσξεῖηαη ἔγγπξε κέ ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πξνθαηαβνιήο κέρξη 20 Μαϊνπ 2016. 

Ὁξηζηηθή ἐμόθιεζε θαί πξνζθόκηζε δηαβαηεξίωλ λένπ ηύπνπ κέρξη 20 Ινπλίνπ 2016. 

ΑΚΤΡΩΕΙ 
Ἕσο 40 ἡκέξεο πξίλ ηήλ ἀλαρώξεζε ἐπηζηξέθεηαη ἡ πξνθαηαβνιή. 

Ἀθύξσζε 40 – 21 κέξεο πξίλ ηήλ ἀλαρώξεζε εἶλαη ἐθηθηή ρσξίο ὅκσο λά ἐπηζηξέθεηαη ἡ πξνθαηαβνιή. 

έ πεξίπησζε ἀθύξσζεο 20 – 1 ἡκέξεο πξίλ ηήλ ἀλαρώξεζε παξαθξαηεῖηαη ὁιόθιεξν ηό πνζό ηῆο ἐθδξνκῆο. 

Καηά ηή κεηάβαζή ζαο ζηό Ἀεξνδξόκην ἀπαγνξεύεηαη ζηίο ρεηξαπνζθεπέο ὁηηδήπνηε ζέ γξή κνξθή θαί 

ὁπνηνδήπνηε αἰρκεξό ἀληηθείκελν. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΕΓΓΡΑΦΕ 

Σ.Ι.Σ.Α. Travel (θ. Φωηεηλή Σάδνγινπ) ηει. 2310-656544, Σει & Φάμ: 2310-656513, θηλ. 6948-089790  

Σν ηηκή πεξηιακβάλεη:  
 Ἀεξνπνξηθά εἰζηηήξηα 

 Φόξνπο Ἀεξνδξνκίσλ, ἐπίλαπινο. 

 Ἀζθάιεηα Ἀζηηθῆο εζύλεο. 

 Ξελνδνρεῖν (4 ἀζηέξσλ+) κέ πξστλό θαί δεῖπλν. 

 Ἀξρεγό – πλνδό θαζ’ ὅιε ηή δηάξθεηα ηνῦ ηαμηδίνπ. 

 Σνπηθό Ξελαγό  

 

Ἡ ηηκή δέλ πεξηιακβάλεη: 
 Ὁηηδήπνηε πξναηξεηηθό 

 Φηινδσξήκαηα: ὁδεγῶλ, εξβηηόξσλ, & παιιήισλ μελνδνρείσλ 

Καιό Σαμίδη!!! 

 


