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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

BΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  

3ΗΜΕΡΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις 

από 360€  

 

Αναχώρηση 

25 Ιανουαρίου 2023 

 

 

Βουκουρέστι: γνωρίζοντας το ‘’μικρό Παρίσι’’ των Βαλκανίων… 

Με μια πρώτη ματιά, η αρχιτεκτονική της πόλης μπορεί να ζαλίσει. Με τη δεύτερη ,όμως, 

παρατηρείται ένας συναρπαστικός συνδυασμός κτιρίων. Ανάμεσα στις θλιβερές 

πολυκατοικίες της κομμουνιστικής εποχής βρίσκονται τα βυζαντινά κτίρια, οι εκκλησίες 

πολλών αιώνων και τα Art Nouveau αρχοντικά που ξεχωρίζουν ως «επιζήσαντες» των 

σεισμών, του πολέμου και του κομμουνισμού. 

Όσο περισσότερο εξερευνήσει κανείς τη μία από τις πολλά υποσχόμενες πρωτεύουσες θα 

ανακαλύψει όλο και περισσότερες γοητείες…….. 
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Ημέρα 1 (25/01/2023) 

ΑΘΗΝΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Βουκουρέστι. Άφιξη, συνάντηση με 

τον τοπικό συνεργάτη-ξεναγό και άμεσα θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη που αποκαλείται 

το Παρίσι των Βαλκανίων. Πρώτη μας στάση θα είναι σε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του 

Βουκουρεστίου, το περίφημο Μέγαρο του Κοινοβουλίου. Το παλάτι της Βουλής ή αλλιώς “Σπίτι του 

λαού” παραγγέλθηκε από τον Νικολάε Τσαουσέσκου, τον δικτάτορα της Ρουμανίας και 

κατασκευάστηκε μεταξύ 1984-1997. Η κατασκευή του ξεκίνησε από το τρελό όνειρο του 

Τσαουσέσκου και έφτασε να γίνει το μεγαλύτερο κτίριο στην Ευρώπη, και το 2ο μεγαλύτερο στον 

κόσμο. Συνεχίζοντας θα δούμε το Ναό της Σωτηρίας του Ρουμανικού Λαού που, όταν 

αποπερατωθεί, θα είναι ο μεγαλύτερος εν λειτουργία Ορθόδοξος Ναός στον κόσμο, και το 

Ατενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας. Θα επισκεφτούμε ακολούθως το Μουσείο 

του Χωριού, μοναδικό στο είδος του, με περισσότερα από 300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, 

εκκλησίες και άλλες κατασκευές στις οποίες βλέπουμε την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές 

της χώρας. Κάθε ξύλινη κατασκευή έχει προέλευση από διαφορετική περιοχή της χώρας, 

αναπαριστώντας την ζωή στην ύπαιθρο. Μεταξύ των κτισμάτων μπορεί κανείς να θαυμάσει 

αγροτόσπιτα, ανεμόμυλους και εκκλησίες, ενώ οι πινακίδες που υπάρχουν σε αυτά, σας 

ενημερώνουν για τον τόπο προέλευσής και κατασκευής τους. Θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας 

στην πόλη, θαυμάζοντας τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Ελληνική εκκλησία που 

θυμίζει Παρθενώνα, την στρατιωτική Ακαδημία, την Αψίδα του θριάμβου, που είναι εμπνευσμένη 

από αυτή του Παρισιού, το συγκρότημα που αποτελεί την έδρα του Ορθόδοξου Πατριαρχείου της 

Ρουμανίας, το μουσείο του Πυροσβέστη κ.α. 

Το μεσημέρι μεταφορά μας στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια (check in). Απόγευμα 

ελεύθερο & διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 (26/01/2023) 

BOYKOYΡΕΣΤΙ (HMEΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Εκμεταλλευόμενοι την εξαιρετική τοποθεσία του ξενοδοχείου μας, θα 

έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα σοκάκια του ιστορικού 

κέντρου της Ρουμάνικης πρωτεύουσας. Το απόγευμα μεταφορά μας στο γήπεδο για να 

παρακολουθήσουμε τον αγώνα βόλεϊ μεταξύ STEAUA BUCHAREST - OLYMPIACOS. Μετά το 

τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Βράδυ ελεύθερο & διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 3 (27/01/2023) 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου. Πτήση για Αθήνα και άφιξη 

στο Ελ. Βενιζέλος το μεσημέρι. 

 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο : 360€   /   Τιμή σε μονόκλινο : 430€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με Αegean Airlines  

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Μία (1) χειραποσκευή έως 8 κιλά & ένα (1) προσωπικό   αντικείμενο  

4. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Concorde Old Bucharest (4*) ή παρόμοιο 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. ‘Oλες οι μεταφορές, περιηγήσεις & ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

7. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

8. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 

1. Δημοτικός φόρος διαμονής  

2. Ταξιδιωτική ασφάλιση της INTERAMERICAN (προαιρετική) για ιατροφαρμακευτική   

           περίθαλψη (περιλαμβάνει  κάλυψη και για covid 19)  αξίας 20€ 

3. Εισιτήρια σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα κ.α. (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH OTP 25JAN A3 960 08:25 10:00 

OTP ATH 27JAN A3 961 10:45 12:20 

 

          

mailto:info@alltravelservices.com.gr

