
Romanía
Els Trens de vapor a Transilvánia

Sortides d’Igualada: 1  i  29 juny  -  27 juliol  - 17 agost de 2021

Dia 1. Igualada - Barcelona - Bucarest:

Dia 2. Bucarest - Cozia - Sibiu - Bazna

Hotel Casa Bazna 3 *

Dia 3. Bazna - Biert - Sighisoara - Bazna

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.

Avui sortim cap a Sibiu travessant la regió de Valàquia. Breu parada al
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
visitant la Plaça Gran, la Plaça Petita, el Pont de les mentides i també
la Catedral Ortodoxa. Arribada a la tarda a Bazna. Sopar i allotjament
a l'hotel.

Al matí sortida cap a Biert, la major església fortificada saxona de
Transilvània. A continuació visitarem la ciutat de Sighisoara amb la
Torre de l'Rellotge, la casa natal del Compte Dràcula i l'Església del
Pujol. A la tarda farem un fantàstic passeig en carruatge fins a
l'església fortificada de Boian. Sopar festiu amb programa folklòric a
Bazna.

Hotel Razvan 3 * www.hotelrazvan.com

www.casabazna.ro
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Dia 4. Bazna - Turda - Cluj Napoca - Sighetul Marmatiei

Hotel Nova ***

Dia 5. Sighetul Marmatiei - Viseul de Sus - Bistrita

l'hotel Krone ***

Dia 6. Bistrita - Sovata - Predeal

l'hotel Piamonte****

Dia 7. Predeal - Brasov - Bran - Sinaia - Bucarest:

l’hotel Razvan ***

Dia 8. Bucarest - Barcelona - Igualada

Preu per persona en Hab. Doble:  1.325 €

EL PREU INCLOU:

EL PREU NO INCLOU:

Sortim avui cap a Turda i vam visitar la famosa mina de sal. Després ens dirigim cap a la ciutat de Cluj Napoca on
vam visitar durant el tour de la ciutat la Catedral Ortodoxa i l'estàtua de Rei Matías Corvinus. A la tarda anem a
Sapanta on vam visitar el "cementiri alegre". Sopar i allotjament. -

Al matí sortirem cap a Viseul de Ses. El tren de vapor ens espera. El ferrocarril de via estreta (760 mm) ens porta
a través d'un bosc salvatge i romàntic a les muntanyes Carpats. Durant el recorregut, a més dels bells paisatges
es poden admirar molts ponts i túnels. La Vall de Vaser va ser utilitzat al segle XVIII per la monarquia austríaca
com una via d'aigua a través dels densos boscos dels Carpats. A l'migdia pícnic amb begudes incloses en les
muntanyes.Ala tarda trasllat de Viseu a Bistrita. Sopar i allotjament a -

Després de l'esmorzar sortida en bus cap Sovata estació coneguda en el món per la seva aigua. Fem un
recorregut amb la locomotora de vapor, en el ferrocarril de via estreta reconstruït el 2011, des de Sovata a
Campu 'Cetatii i de tornada. Després sortida cap a Predeal passant per Praid i Homorod. Sopar i allotjament a

-

Avui sortida cap a Brasov. Breu recorregut pel nucli antic de la ciutat. Continuació fins al Castell de Bran que
també és conegut com el Castell de Dràcula. Després, breu parada a Sinaia per veure el Castell de Peles (visita
exterior, tancat els dilluns), antiga residència dels reis de Romania, la família de Hohenzollern. A la tarda fem el
tour panoràmic de Bucarest, la capital de Romania, incloent la visita a l'Església Patriarcal i el Museu de l'Aldea.
Sopar i allotjamen t a

En el matí temps lliure. 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.

Suplement en Hab. Individual:            150 €

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 2 passejades en els "Trens de vapor - Transport amb autobús
Assegurança de viatge - Taxes incloses: 38 €

Despeses Personals com poden ser: propines, bugaderia, trucades, assegurança de viatge, ...
Qualsevol altre servei no especificat com "inclòs”

www.hotelnova.ro

www.hotelkrone.ro

www.hotelpiemonte.ro
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