ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО РУМЪНИЯ

Транспорт: автобус
Тръгване : 06:00 часа от Варна
Маршрут: Варна - Русе - Букурещ - Синая – Бран - Варна
Първи ден
Около 11:00 часа: Пристигане в Букурещ.
Букурещ (Bucureşti) по брой на населението е най-голям на Балканския полуостров.
Наричат Букурещ "най-добре запазената тайна на Европа". Ресторанти, барове, художествени галерии и музеи
изникват на всеки ъгъл. Пътешествениците малко по малко откриват този град. Букурещ е наричан още "Малкият
Париж" заради приликата си с френската столица.

Панорамна обиколка на Букурещ: Площад Унирий, Университета, Площад Роман, Президентството, Площад
Виктория, Триумфалната арка, бул. Киселеф, Атенеума, Народния театър, Площада на Революцията, Кралския
дворец, Парламента.
Пешеходна обиколка на старата историческа част на града. Посещение на Патриаршията- църквата "Св.св.
Константин и Елена", където се намират мощите на светеца св. Димитър Басарбовски, останките на двореца на
Влад Цепеш, църквата Ставрополус, римската вълчица. Посещение на музея на селото.
Отпътуване за Синая. Посещение на Манастира Синая. Ктитор на манастира , който е построен през 17-ти век е
Михаил Кантакузино.След посещение от него, майка му и сестра му на Светите места и Синайския полуостров в
Египет, той построява манастира.Манастира включва две църкви и музей Настаняване в хотел.Възможност за
вечеря в традиционен румънски ресторант с жива музика. Нощувка.
Втори ден
Закуска. Отпътуване за Бран. Посещение на замъка "Бран", известен още като замъка на "Дракула". Найпосещаваното място в Румъния, ще Ви грабне, както със своята архитектура, така и с историята и легендите за
него.Свободно време в района на замъка.

Отпътуване към Синая. Посещение на двореца Пелеш. Построен по желание на крал Карол I и кралица Елизабет
през 1873, двореца е смятан за един от най-хубавите в Румъния.Тук можете да видите уникални дворцови
колекции на произведения на изкуството.Разглеждане на Пелеш./стандартен тур/. Свободно време.
Oтпътуване за България. Пристигане в България късно вечерта.

Пакетната цена включва:










транспорт с лицензиран автобус;
пътни такси;
1 нощувка със закуска в Синая в хотел 3* (в двойна или тройна стая);
екскурзоводско обслужване по маршрута;
панорамна обиколка на Букурещ ;
пешеходна разходка в старата част на Букурещ;
екскурзия до замъка Бран ( без включени входни такси );
екскурзия до манастира Синая и двореца "Пелеш" ( без включени входни такси );
медицинска застраховка;
Пакетната цена не включва:

Входни такси на туристическите обекти
 Музей на селото - възрастен 10 леи (10 леи = 4, 40 лв.), пенсионер ( навършени 65 г.) -5 леи , учащ - 5
леи;
 Замъка Пелеш - възрастен 20 леи (20 леи = 8, 80 лв.), пенсионер ( навършени 65 г.) -10 леи , учащ -5 леи
 Цената е за разглеждане на основната експозиция (партер)
 Допълнително се заплаща за фотоапарат 32 леи = 14, 00 лв.!!
 Замъка Бран-възрастен 30 леи (30 леи = 13, 20 лв.), пенсионер (навършени 65 г.) - 15леи, студенти
(срещу международна студетска книжка ) -10леи, ученици- 5 леи
 В цената влиза и заснемането с фотоапарат!!
 Манастира и музея Синай – възрастен 5 леи (5 леи = 2, 20 лв.), учащ- 2,5 леи





*вечеря в традиционен трансилвански ресторант – 17 евро = 33,25 лв.
доплащане за единична стая - 30 лв.
доплащане за медицинска застраховка за лица над 65 г. - 5 лв .
доплащане за медицинска застраховка за лица над 70 г. -10 лв.

