ROMANIA
10 al 17 juliol de 2017

VIATGES OVER GIRAMON
C/.Francesc Macià 71
08912 BADALONA
Tf. 93 383 94 11

(GC-168)
C/. Prim 119
08911 BADALONA
Tf. 93 384 23 27

C/.Muralla S. Llorenç 2B
08302 MATARO
Tf. 93 798 17 70

VOLS PREVISTOS:
BARCELONA BUCAREST
BUCAREST BARCELONA

10 juliol

10 JUL
17 JUL

RO-422
RO-429

BARCELONA – BUCAREST

Trasllat de Badalona o Mataró a l’aeroport.
Presentació a l'aeroport de Barcelona, mostrador de Tarom - Terminal 1 a
les 09.30h, per sortir a les 11.30h cap a Bucarest.
Arribada a Bucarest i trobada amb el guia que es quedarà a la vostra
disposició durant tot el recorregut a Romania. Segons l'horari d'arribada,
sortida en autocar per a un breu gir panoràmic de la capital romanesa,
admirant les seves grans vies, els gloriosos edificis Bell´Epoque, l'Arc de
Triomf, l'Ateneu Romanès, la Plaça de la Revolució, la Plaça de la
Universitat, admirant l'església Stavropoleos, considerada una obra mestra
de l'arquitectura romanesa.
Sopar en restaurant i allotjament a l'hotel CAPITOL.

11 juliol

BUCAREST

Desdejuni a l'hotel i sortida per fer la visita de la capital romanesa, admirant
les seves grans vies, els gloriosos edificis Bell´Epoque, l'Arc de Triomf,
l'Auditori Romanès, la Plaça de la Revolució, la Plaça de la Universitat.
Seguim visitant la part externa de el “Patriarcat” (el centre espiritual de
l'església ortodoxa romanesa) i el Museu del Llogaret, situat a l'exuberant
Parc Herastrau, un dels parcs a l'aire lliure més grans d'Europa. El museu
ensenya com era Romania fa un segle. Dinar en restaurant. Visita del Palau
del Parlament, el segon edifici més gran del món després del Pentágon de
Washington i Basílica Patriarcal (la principal església ortodoxa romanesa),
recorregut guiat a peu pel VELL BUCAREST visitant el més característic del
Casc Antic: Carrer Lipscani, Església Stavropoleos, Carrer Victoria fins a la
Plaça Victòria amb una mostra de tots els estils que han marcat la ciutat, la
zona dels Bulevards.
Sopar en restaurant típic amb espectacle folklòric i begudes incloses.
Allotjament a l'hotel CAPITOL.

12 juliol

BUCAREST - SIBIU

Desdejuni a l'hotel i sortida cap a Sibiu, capital cultural Europea del 2007,
creuant la bella vall del riu Olt. Parada per visitar el monestir de Cozia del
segle XIV. Conegut com un dels complexos històrics i d'art més antics a
Romania, el monestir de Cozia està situat a la riba dreta del riu Olt. Els
elements de l'estil arquitectònic bizantí estan explícitament declarats en les
façanes de l'església central, en les bandes que alternen grans trossos de
maó i pedra.
Dinar en un restaurant , continuació del viatge a Sibiu.Temps a lliure
disposició.
Sopar en restaurant i allotjament a l’Hotel RAMADA.

11.30
20.25

15.35
22.35

13 juliol

SIBIU

Desdejuni a l'hotel i sortida per la visita del casc antic de Sibiu, la capital
europea coneguda en la seva època pel seu sistema de fortaleses considerat el
més gran de Transilvània amb més de 7 km de cinta mural de la qual avui dia
es conserven importants vestigis. Es podrà admirar la Plaça Gran amb la
peculiaritat de la ciutat, els sostres amb “els ulls que et segueixen”, la plaça
Petita amb el pont de les Mentides i la imponent església evangèlica de l'estil
gòtic del segle XIV, que guarda un peculiar fresc que presenta a Jesús en 7
imatges diferents. L'església és coneguda pel seu òrgan, considerat el més gran
de Romania, 10.000 tubs.
Dinar en un restaurant. Sortida amb autobús cap al poble de Sibiel. Visita del
Museu de les Icones de Vidre de Sibiel.
Sopar típic en el llogaret de Sibiel (situada a 30 minuts en autocar), al costat
dels camperols i les seves tradicions.
Tornada a Sibiu i allotjament a l’Hotel RAMADA.

14 juliol

SIBIU – BIERTAN - SIGHISOARA

Desdejuni a l'hotel i sortida cap a Sighisoara. Parada a Biertan, poble fundat
pels colons saxons al segle XII i que va ser durant tot el segle XVI un important
mercat i seu episcopal luterana fins al segle passat. Visita de l'església enfortida
de Biertan, construïda en el punt més alt del poble, al segle XIV, com una
basílica àmplia en estil gòtic, envoltada poc després d'una cinta emmurallaria.
Avui dia, l'església pertany al Patrimoni Mundial d'UNESCO. Sortida cap a
Sighisoara, ciutat natal del famós Vlad El Empalador, conegut per tots com el
Compte Dràcula.
Dinar en un restaurant i a continuació visita guiada de Sighisoara, la més bella i
millor conservada ciutat medieval de Romania. Es remunta en gran part al segle
XIV, quan va ser ampliada i reforçada la construcció ràpidament realitzada
després de les destruccions dels tàrtars en 1241. El més bell i conegut
monument de la ciutat és la Torre del Rellotge, que va ser construïda als segles
XIII-XIV i fins al 1556 va ser seu del Consell de la ciutat.
Sopar i allotjament a l'hotel CENTRAL PARK.

15 juliol

SIGHISOARA – TARGU MURES - SIGHISOARA

Desdejuni a l'hotel i sortida cap a Targu Mures, famós per les seves places
envoltades per edificis de Secessió, entre ells el més impressionant: la
prefectura i el Palau de la Cultura. Visita interna del Palau de la Cultura, Museu
Etnogràfic i Ciutadella Medieval de Targu Mures.
Dinar en un restaurant local i per la tarda tornada a Sighisoara.
Temps a lliure disposició.
Sopar i allotjament a l'hotel CENTRAL PARK.

16 juliol

SIGHISOARA – SINAIA – BRAN - BRASOV

Desdejuni a l'hotel i sortida cap a Sinaia, nomenada Perla dels Carpats, la
més coneguda localitat muntanyenca a Romania. Visita del Castell Peles,
antiga residència real, construïda a la fi del segle XIX en l'estil neogòtic dels
castells bavaresos. L'interior del castell Peles conté 160 habitacions,
arreglades i decorades en totes les formes possibles, prevalent les
decoracions en fusta. Després de finalitzar la visita del Castell Peles, sortida
cap a Bran.
Dinar en un restaurant en ruta i visita del Castell de Bran, més conegut pel
nom del Castell de Dràcula, un dels més pintorescs de Romania, construït al
segle XIII pel cavaller teutònic Dietrich i restaurat en èpoques successives. A
partir del 1920, el castell de Bran es converteix en residència dels reis de
Romania. Al 1948, quan la família real romanesa va ser expulsada de les
forces d'ocupació comunistes, el castell va ser ocupat.
Sortida cap a Brasov. Una vegada arribats a Brasov, visita de l'Església
Negra (Biserica Neagrã), l'església en estil gòtic més gran de Romania, les
antigues fortificacions de la ciutat amb els bastions dels gremis d'artesans.
Sopar i allotjament a l'hotel ARO PALACE 5 de Brasov.

17 juliol

BRASOV – BUCAREST - BARCELONA

Desdejuni a l'hotel i sortida per visitar Brasov, una de les més fascinants
localitats medievals de Romania. Visitarem el Barri Schei amb l'església Sant
Nicolás i la primera escola romanesa (segle XV).
Dinar en un restaurant i sortida cap a l’aeroport d’Otopeni, per sortir en vol de
Tarom a les 20.25h destinació Barcelona.
Arribada a les 22.35h i fi dels serveis.

PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE:
Taxes :

1.150 Eur
75 Eur

Suplement hab Ind.

175 Eur

IMPORTANT En el moment de fer la reserva s’haurà de donar una paga i senyal de 300 Eur per
persona.
Viatge acompanyat des de Barcelona amb un màxim de 25/30 persones.

