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Dia 1. Igualada - Barcelona - Bucarest:
Sortida de la nostra ciutat cap a l'aeroport de Barcelona. Embarc
en vol regular cap a Bucarest Arribada a l'aeroport, trobada amb
el guia i trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament a Bucarest.
Hotel Razvan 3 * www.hotelrazvan.com
Dia 2. V Bucarest - Sibiu - Bazna
Sortim cap a Sibiu travessant la regió de Valàquia. Breu parada
el monestir Cozia, un dels més antics monestirs de Romania
(segle XIV). Continuem el viatge a través de la Vall Òlt i el Pas
Torre Roja, l'antiga frontera de Valàquia amb Transilvània. Tour
de ciutat a Sibiu, la capital europea de la cultura el 2007, visitant
la Plaça Gran, la Plaça Petita, el Pont de les mentides i també
l'Església Evangèlica. Arribada a la tarda a Bazna. Sopar i
allotjament. Hotel Casa Bazna 3 * www.casabazna.ro
Dia 3. S Bazna - Biert - Sighisoara - Bazna
Aquest dia coneixarem la cultura dels saxons de Transilvània.
Les esglésies fortificades de Transsilvània són uns dels
monuments històrics més famosos dels saxons de Transilvània i
uns dels millors conservats d'Europa. Al matí sortida cap a Biert,
on visitarem la major església fortificada saxona de Transilvània.
Biert va ser la residència dels bisbes protestants cap al segle
XIX. Continuació cap a Sighisoara, ua de les ciutats medievals
més importants de tot Europa, el nucli antic està declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
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L'alta densitat de monuments arquitectònics, edificis públics,
fortificacions, torres de defensa que conformen el complex
mostra el seu inestimable valor històric. Durant el tour de la ciutat
podem visitar la casa natal de l'vaig explicar Dràcula, l'Església
del Pujol i l'església de Santa Maria. A la tarda retorn a Bazna.
Després passeig en carruatge de Bazna fins a l'església
fortificada de Boian. Sopar i allotjament a l'hotel.
Dia 4. D Bazna - Targu Mures - Bistrita - Mon. Moldovita
Avui viatgem de Transilvània fins Bucovina, a través del Pas
Tihuta. Breu parada a Targu Mures on podem veure la Catedral
Ortodoxa i el Palau de la Cultura. Després ens dirigirem cap a
Bistrita on podem admirar l'església amb la torre més gran de
Romania. A la tarda visitarem el Monestir Moldovita. Sopar i
allotjament a l'hotel Sandru 3 * . www.hotel-sandru.ro
Dia 5. L Campulung - Congost Bicaz - Llac Vermell - Predeal
Al matí, visitarem el monestir Voronet conegut també sota el
nom de la Capella Ortodoxa Sixtina. Després creuarem els
Carpats a través del impressionant congost de Bicaz, un canó de
gairebé 5 km longitud. A prop d'aquí es troba el Llac Vermell, el
major natural embassament de país. Continuem el recorregut a
través de l'Est de Transsilvània. Arribada a la tarda a Predeal.
Sopar i allotjament a l'hotel Piemonte ****
www.hotelpiemonte.ro
Dia 6. Ma Predeal - Brasov - Harman - Predeal
Al matí visitarem la ciutat de Brasov. La ciutat va ser fundada al
segle XIII pels Cavallers de l'Ordre Teutónica i va ser durant
segles el centre econòmic i intel·lectual dels saxons de
Transsilvània, que van representar la major part de la població
fins al segle XIX. Visitarem el centre històric amb els més
importants llocs: l'Església Negra (visita interior), les muralles
medievals que envolten el casc antic amb cases d'estil medieval,
la Plaça de Consell, el Carrer de la Corda i la petita església
ortodoxa de centre. A continuació l'església fortificada de
Harman que va ser construïda al segle XIII sobre la base d'una
antiga basílica romana. Harman va ser fortificada al segle XV i
els seus habitants es refugiaven en el seu interior en cas de
setge. A la tarda, tornada a Predeal, sopar i allotjament.
Dia 7. El meu Predeal - Bran - Sinaia - Bucarest
Al matí anirem a Bran per visitar el "Castell de Dràcula". El castell
va ser construït al segle XIV pels saxons de Brasov per defensar
el pas de Bran de l'amenaça turca. Situat en una zona romàntica,
residència de la Reina Maria en el període d'entreguerres, és
avui un museu.
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A continuació visitarem el Castell de Peles (visita exterior),
antiga residència dels reis de Romania, la família de
Hohenzollern. En 1866 va arribar aquí el rei d'Hohenzollern i va
decidir construir un castell a Sinaia a la terra de Peles en estil
renaixentista alemany. A la tarda arribada a Bucarest. Sopar
festiva amb programa folklòric al Restaurant Pescaru.
Allotjament a l’Hotel Razvan ***
Dia 8. J: Bucarest - Barcelona - Igualada
Al matí visita de la ciutat de Bucarest, la capital de Romania.
Crida "el petit París" la ciutat sorprèn amb els seus monuments i
els seus nombrosos bulevards i jardins. Durant el tour podem
visitar l'Església Patriarcal, residència de l'patriarca de
Romania, el Museu de l'Aldea amb cases de tots els parts de el
país i fer una parada a el Palau de Parlament (parada sessió
fotos), el segon edifici més gran de món després de l'Pentàgon.
A l'hora prevista trasllat a l'aeroport, comiat del nostre guia i vol
de tornada. Arribada a Barcelona i trasllat a la nostra ciutat.
Preu per persona en Hab. Doble: 1.325 €
Suplement en Hab. Individual:
150 €
EL PREU INCLOU:
? Trasllats Igualada-Aeroport Igualada
? Avió Barcelona-Bucarest-Barcelona
? Allotjament en hotels de 3 * i 4 *,
? Pensió completa,
? Guia local tot el viatge
? Passeig en carruatge,
? Sopar festiu,
? Serveis de maleters als hotels,
? Transport amb autobús d'acord amb el programa
? Taxes incloses: 38 €
EL PREU NO INCLOU:
? Despeses Personals com poden ser: propines, bugaderia,
trucades, assegurança de viatge, ...
? Qualsevol altre servei no especificat com "inclòs”
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