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_ Το Πρόγραμμα `
Æ

1η ΗΜΕΡΑ - Πέμπτη 29 Ιουνίου Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο «Οτοπένι» και σύντομη περιήγηση στην πόλη του
Βουκουρεστίου. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Διμοβίτσα, το Βουκουρέστι θεωρείται
μια από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία
της Νίκης, την πλατεία Ουνιβερσιτέ (πανεπιστημίου), το εθνικό θέατρο, το άγαλμα του
«Λύκου της Ρώμης», το «Romanian Atheneum», την αψίδα του θριάμβου, κ.α.
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Ελεύθερος χρόνος

Æ

2η ΗΜΕΡΑ – Παρασκευή 30 Ιουνίου Νωρίς το πρωϊ, αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στο Μπρασόβ και τη Σιναία το μαργαριτάρι των Καρπαθίων -. Μεταξύ άλλων θα επισκεφτούμε τη Μαύρη Εκκλησία,
την πλατεία πλατεία Σφατουλούι, το παλιό δημαρχείο του χωριού, το παλάτι Πέλες
(θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου), το μοναστήρι της Σιναίας που έκτισε ο Μιχαήλ
Καντακουζηνός και στη συνέχεια το κάστρο - φρούριο του δράκουλα στο Μπραν!
Ακολουθεί γεύμα στο εστιατόριο «Cheile Gradistei» και στη συνέχεια αναχώρηση και
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Æ

3η ΗΜΕΡΑ – Σάββατο 01 Ιουλίου Ημέρα ελεύθερη για περιήγηση στο Βουκουρέστι, αγορές, κλπ. Στο ενημερωτικό υλικό
που θα λάβετε θα υπάρχει πλήθος προτάσεων για επισκέψεις σε αξιοθέατα (κυρίως γι’
αυτά που δεν θα περιλαμβάνονται στην αυριανή μας πανοραμική ξενάγηση της πόλης),
θέατρα, προτεινόμενα εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης.

Æ

4η ΗΜΕΡΑ – Κυριακή 02 Ιουλίου Αναχώρηση το πρωϊ για την πανοραμική ξενάγηση στο Βουκουρέστι. Μεταξύ άλλων θα
επισκεφτούμε το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας «Grigore Antipa», τη Ρουμάνικη Ορθόδοξη
Εκκλησία, το «Village Museum» (μια εξαιρετική σύνθεση αγροτικής αρχιτεκτονικής και
μορφών λαϊκής τέχνης της Ρουμανίας), το επιβλητικό Παλάτι του Κοινοβουλίου γνωστό
και ως «Σπίτι του Λαού» το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο διοικητικό κέντρο στη
Ευρώπη και το 2ο στο κόσμο μετά το πεντάγωνο της Αμερικής, κ.α. Ακολουθεί γεύμα
στο εστιατόριο «La Mama» και στη συνέχεια αναχώρηση και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Æ

5η ΗΜΕΡΑ – Δευτέρα 03Ιουλίου Ελεύθερος χρόνος για τα τελευταία ψώνια/περίπατο στην πόλη. Αναχώρηση στις 18:00
από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο. Η πτήση μας αναχωρεί στις 20:50. Άφιξη στο
Ελ.Βενιζέλος στις 22:30.

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Το τελικό πρόγραμμα μαζί με το έντυπο
υλικό (χάρτες, μπροσούρες, κλπ) θα σας παραδοθεί 15 ημέρες πριν την αναχώρηση.

_ Αεροπορικές Μετακινήσεις & Διαμονή `
Æ

Æ

Πτήσεις με την TAROM (Romanian Air Transport):

Ημέρα

Ημερομηνία

Πτήση

Από

Προς

Αναχώρηση

Άφιξη

Πέμπτη

29 Ιουνίου

RO 274

Αθήνα

Βουκουρέστι

07:05

08:10

Δευτέρα

03 Ιουλίου

RO 273

Βουκουρέστι

Αθήνα

20:50

22:30

Διαμονή:

5-7 Magheru Avenue, sector 1, Bucharest, Romania
tel: (+4) - 021 - 314.4930
fax: (+4) - 021 - 312.1414
e-mail: hotel@lido.ro
web: www.lido.ro

Χτίστηκε το 1930 και ανακαινίστηκε πλήρως το 1996. Αποτελείται από 6 όρόφους και
συνολικά 111 δωμάτια που διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως τηλεόραση,
τηλέφωνο, κλιματισμό, κ.α. Διαθέτει επίσης γυμναστήριο, σάουνα και εστιατόριο με
εκλεκτή κουζίνα & εντυπωσιακή διακόσμηση.
Βρίσκεται στην καρδιά του Βουκουρεστίου μόλις λίγα λεπτά από τα περισσότερα
αξιοθέατα της πόλης (5’ πεζή από την πλατεία Ουνιβερσιτέ!).
Το ξενοδοχείο Lido 4**** αποτελεί την ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες αναψυχής ή
επαγγελματίες που επισκέπτονται την πανέμορφη πόλη.

_ Οικονομικά στοιχεία `

Κόστος συμμετοχής κατ΄άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:

€ 765

Επιβάρυνση για χρήση μονόκλινου δωματίου:

€ 207

Περιλαμβάνονται:

Æ
1.

Αεροπορικό εισιτήριο με απ΄ευθείας πτήσεις της Tarom για Βουκουρέστι

2.

Φόροι αεροδρομίων

3.

5 Ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Lido 4****στην καρδιά της
πόλης

4.

Πρωϊνό σε μπουφέ καθημερινά

5.

Οδικές Μετακινήσεις από και προς αεροδρόμιο – ξενοδοχείο

6.

Σύντομη επίσκεψη (οδικώς) στο Βουκουρέστι (1η Ημέρα - 29/6)

7.

Ολοήμερη εκδρομή και ξεναγήσεις στα Καρπάθια Όρη (2η Ημέρα - 30/6)

8.

Γεύμα στο εστιατόριο «Cheile Gradistei» κατά τη διάρκεια της εκδρομής
στα Καρπάθια Όρη

9.

Ολοήμερη ξενάγηση στο Βουκουρέστι (4η Ημέρα - 02/07)

10. Γεύμα στο εστιατόριο “La Mama” κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο

Βουκουρέστι
11. Συνοδός/Αρχηγός του γραφείου μας
12. Ελληνόφωνος ξεναγός κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων
13. Είσοδοι στα μουσεία και στα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε
14. Αχθοφορικά με την άφιξη και αναχώρησή μας στο ξενοδοχείο
15. Ταξιδιωτική ασφάλιση
16. Ασφάλιση αποσκευών!
17. Ενημερωτικός Φάκελος & έντυπο υλικό
18. ΦΠΑ
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