RUMANIA, Banato, Dacia, Transilvania, Carpatos, 8 dies
AVIO
DES DE
BARCELONA

Dia 1º - BARCELONA – BUCAREST Sortida a 17:35h aeropuert Barcelona destí Bucarest. Arribada 21:40h trasllat en autocar a l’hotel. Sopar i allotjament.
Dia 2º – CURTEA DE ARGES – SIBIU – SIBIEL Esmorzar i sortida per Curtea d'Arges, capital de la vella Valachia província de Romania. Dinar en ruta. Visita
de l'església episcopal, on estan enterrats els reis de Romania. Passem per la vall del riu Olt per arribar a Sibiu, la que va ser el primer enclavament dels saxons a
Transilvània. Passeig per la ciutat al voltant de la Plaça Major, antiga plaça de mercat. Veurem part de l'antiga muralla, amb les portes d'accés a la ciutat, la catedral
evangèlica, l'església dels jesuïtes. Sortida cap a Sibiel, llogaret que ha rebut el premi "Pomme d'Or", visita al museu de icones pintades sobre vidre. Continuarem
viatge a Sibiu, arribada a l'hotel. Sopar i allotjament.
Dia 3º – SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA - TARGU MURES – BISTRITA Esmorzar a l'hotel i sortida cap a a les 8: 30h per una preciosa vall cap a
Richis veurem una església fortificada del segle XV i arribarem a Biert, església de Sta. Maria, declarada Patrimoni de la Humanitat (entrada inclosa), el seu retaule amb
28 panells que ens detallen la vida de Jesús i la Verge. Continuarem viatge cap a Sighisoara, la ciutat natal de Dràcula, visitarem la ciutadella medieval, declarada
Patrimoni de la Humanitat. Dinar en restaurant. Continuarem viatge a Targu Mures, reflecteix els trets d'influència hongaresa durant molts segles, especialment en
l'arquitectura i nombroses tradicions conservades amb gran fidelitat. Arribarem a l'hotel. Sopar i allotjament.
Dia 4º - BUCOVINA – CAMPLUNG MOLDOVENESC – MOLDOVITA – SUCEVITA – GURA HUMORULUI Esmorzar a l'hotel i sortida cap a
Bucovina, lloc dels monestirs pintats, monuments Patrimoni de la Humanitat. Continuarem a Camplung Moldovenesc, visitarem el Museu de la fusta (entrada inclosa).
Dinar en restaurant. A la tarda visita als monestirs de Moldovita i Sucevita, tresors de l'art medieval romanès, coneixerem també Marginea, coneguda per la seva
ceràmica negra. Arribada a l'hotel. Sopar i allotjament.
Dia 5º – VORONET – NEAMT – AGAPIA – BICAZ – LACU ROSU Esmorzar a l'hotel i sortida cap a Voronet, visitarem la "Capella Sixtina de l'Orient" i el monestir de
Neamt (entrades incloses), que data del segle XV. Dinar típic en el propi monestir. Continuarem cap a Agapia, és el més gran complex monàstic de la zona. A la tarda
creuarem el llac Bicaz per gaudir dels seus bells paisatges i la seva imponent presa, enginyeria moderna, creuarem les goles de Bicaz i continuarem cap a Lacu Rosu
(Llac Vermell) que sens dubte serà una de les grans sorpreses del nostre viatge. Sopar l'hotel i allotjament.
Dia 6º – PREJMER – BRAN - BRASOV Esmorzar a l'hotel i sortida cap a Brasov. Aturada en Prejmer per visitar l'església fortificada, Patrimoni de la Humanitat,
Continuarem cap a Bran on visitarem el famós castell "del comte Dràcula" (entrada inclosa), envoltat d'una aura de misteri i llegenda. El famós príncep Vald va usar el
castell durant les incursions a Transilvània. El 1920 va servir com a residència real, ja que el poble de Brasov va regalar a la reina Maria de Romania. Dinar en
restaurant a Bran. Continuarem cap a Brasov, antic Kronstadt, fundat per colons saxons. Passejarem pel centre de la ciutat en la qual visitarem l'Església Negra
(entrada inclosa), l'església catòlica més gran d'Europa, que compta amb un impressionant òrgan. Sopar i allotjament.

EL PREU INCLOU:
 Billet AVIO, classe Turista, i Taxes
 Assegurança d’assistència de viatge.
 Hotel 3/4*, Crodisor, Miraj, Mures, Alpin, o similar
 Pensió completa, jerra d’aigua.
 Excursions segons programa.
 Entrades a monuments, visites segons programa.
 Guia acompanyant des de destí.
 IVA inclòs.

EL PREU NO INCLOU:

 Habitació Individual: 195 €
 Assegurança d’anulació: + 15 €

Dia 7º – SINAIA - BUCAREST Esmorzar. Al matí sortirem cap a Sinaia, coneguda també com "la perla dels Carpats", on podrem admirar el grandiós castell de
Peles, construït pel rei Carles I de Romania com a residència d'estiu. Dinar en restaurant a Sinaia, continuarem camí cap a Bucarest. Panoràmica pels barris
residencials, el triangle format per l'Arc de Triomf, la Creu del Segle i el monument als aviadors, per prosseguir cap a l'Avinguda Victorei, per la qual entrarem al centre
històric, per recórrer barri de Lipscani, el nom defineix als comerciants de Leipzig que es van establir a la ciutat, creant mercats i riquesa. Trasllat a l'hotel. Sopar i
allotjament.
Dia 8º – BUCAREST – BARCELONA Esmorzar a l'hotel i sortida per visitar a peu Bucarest, recorrerem els carrers Lipscani, Selari Franceza i veurem la bella
decoració de la Basílica Stavropoleos, ciutat vella i finalitzarem a la renovada Carrer Victoriei. Dinar en restaurant. Temps lliure. A l'hora concertada trasllat a l'aeroport
per agafar l'avió de les 22: 20h, arribada prevista a Barcelona a les 00: 35h. Trasllat a origen. Fi dels serveis.

INFORMACIÓ FATEC 932 150 233 (9:00-15:00)
www:fatec.cat turisme@fatec.cat

Abans del 15.5.2019 diposit : 275 €
15.06.2019, 2º diposit… ….: 400 €
Pagament abans del
17.07.2019

Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2019 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Voltamon Tours, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles
incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

