ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Αεροπορικώς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημέρα 1η

Αθήνα - Βουκουρέστι - Ιάσιο

Ώρα 06:30΄. Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, από όπου στις
08:25΄ θα πετάξουμε με την Aegean Airlines για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το
Βουκουρέστι. Διάρκεια πτήσεως 1.35΄ περίπου.
Αμέσως μετά την έξοδό μας από το Αεροδρόμιο, θα αναχωρήσουμε για το Ιάσιο, πρωτεύουσα
της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας έως το 1859, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Βαχλούη.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 2η
Ιάσιο - Σουτσεάβα (148 χλμ.)
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στο Ιάσιο. Μία πόλη που συνδέεται με την Ελληνική ιστορία,
αφού υπήρξε κέντρο του Ελληνισμού και της Φιλικής Εταιρείας, με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη
να ξεκινάει την Επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων από εδώ, στις 22
Φεβρουαρίου 1821, που όμως οδηγήθηκε σε αποτυχία.
Σήμερα το Ιάσιο είναι μια σύγχρονη πόλη με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια, μία
μεγάλη βιβλιοθήκη, την παλαιότερη στη Ρουμανία, με νοσοκομεία, όπως του Αγίου
Σπυρίδωνος, το δεύτερο μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα στη Ρουμανία που το ίδρυσαν
Έλληνες.
Θα δούμε την Πλατεία της Ενώσεως, όπου βρίσκεται το άγαλμα του Αλεξάνδρου Κούζα με τα
εμβλήματα της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Ο Κούζα ήταν ο πρώτος Ηγεμόνας των Ενωμένων
Ηγεμονιών της Μολδαβίας και της Βλαχίας, που ενώθηκαν το 1859. Θα επισκεφθούμε τον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής (1839 μ.Χ.), έδρα της Μητροπόλεως
Μολδαβίας και Μπουκοβίνας και της Αρχιεπισκοπής Ιασίου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος
Ναός της Ρουμανίας. Εδώ θα προσκυνήσουμε το ολόκληρο λείψανο της Αγίας Παρασκευής της
Νέας, που είναι η πολιούχος της πόλεως και η μνήμη της εορτάζεται στις 14 Οκτωβρίου.
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε: τον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών (1637-1639 μ.Χ.), του
οποίου η εξωτερική διακόσμηση των τοίχων αποτελεί ένα πραγματικό κέντημα από πέτρα, την
ανδρική Ιερά Μονή Γκόλια (1650-1653 μ.Χ.), αφιερωμένη στην Ανάληψη του Κυρίου, και την
ανδρική Ιερά Μονή Τσετατούια (1669-1672 μ.Χ.), αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους
Πέτρο και Παύλο.

Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Σουτσεάβα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 3η

Επίσκεψη Μοναστηριών στην περιοχή Μπουκοβίνα

Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε μερικές από τις Ιερές Μονές της περιοχής Μπουκοβίνα, με
τις ωραιότατες αγιογραφίες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά των Ναών: Χούμορ (1530 μ.Χ.),
γυναικεία Μονή αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο, με την εκπληκτική από άποψη αρχιτεκτονικής
Μεσαιωνική Εκκλησία, Βόρονετς (1488 μ.Χ.), γυναικεία Μονή αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο,
ίσως η πιο ονομαστή Μονή στη Ρουμανία, όπου μεταξύ των άλλων, θα δούμε τοιχογραφίες με
τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους Αριστοτέλη και Πλάτωνα, Μολντοβίτα (1532 μ.Χ.),
γυναικεία Μονή αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και Σουτσεβίτα (1583 μ.Χ.),
γυναικεία Μονή αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου, που περιέχει βυζαντινά και γοτθικά
στοιχεία και η οποία έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Σουτσεάβα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 4η

Σουτσεάβα - Νεάμτς - Λίμνη Μπικάζ - Σινάια (330 χλμ.)

Μετά το πρωινό αναχωρούμε από τη Σουτσεάβα. Θα μεταβούμε στην περιοχή Νεάμτς, όπου
θα επισκεφθούμε την γυναικεία Ιερά Μονή Αγάπια (1644 μ.Χ.), αφιερωμένη στους
Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, μία από τις μεγαλύτερες γυναικείες Μονές στον ορθόδοξο
κόσμο και την ανδρική Ιερά Μονή Νεάμτς (15ος αι.), αφιερωμένη στην Ανάληψη του Κυρίου.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, θα περάσουμε από την κόκκινη λίμνη Μπικάζ, τη μεγαλύτερη
φυσική ορεινή λίμνη της Ρουμανίας, που σχηματίσθηκε το 1837 από την κατακρήμνιση μέρους
του βουνού που έφραξε τον ρου του ποταμού Μπικάζ, και θα φθάσουμε στη Σινάια, το
“μαργαριτάρι των Καρπαθίων”. Χτισμένη σε υψόμετρο 800-850 μέτρων περίπου, στην κοιλάδα
Πράχοβα, η Σινάια αποτελεί δημοφιλές χειμερινό θέρετρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 5η
Κάστρο Μπραν (Πύργος του Δράκουλα) - Μπράσωβ - Κάστρο Πέλες
Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στο χωριό Μπραν, όπου θα επισκεφθούμε το Κάστρο Μπραν,
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, που συνδέεται με τον θρύλο του Κόμη Δράκουλα. Χτίστηκε
τον 14ο αιώνα ως αμυντικό κάστρο εναντίον των επιθέσεων των Οθωμανών. Εδώ έζησε μέρος
της ζωής του ο αιμοσταγής ηγεμόνας Βλαντ Τέπες, που ο μύθος τον συνέδεσε με τον φοβερό
Κόμη Δράκουλα.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Μπράσωβ, όπου θα επισκεφθούμε τη Μαύρη Εκκλησία, που
πήρε το όνομά της από μία φωτιά που μαύρισε τους τοίχους της το 1689. Χτισμένη το 1477,
θεωρείται η μεγαλύτερη Γοτθική Εκκλησία της Τρανσυλβανίας. Επιπλέον, μέσα στην εκκλησία
θα δούμε ένα από τα μεγαλύτερα αρμόνια της Ευρώπης και την μεγαλύτερη συλλογή παλαιών
χαλιών από τη Μικρά Ασία.
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το Κάστρο Πέλες, το πιο φημισμένο ανάκτορο της Ρουμανικής
Βασιλικής Οικογένειας, που χρησιμοποιήθηκε ως θερινή κατοικία. Χτίστηκε από τον Βασιλιά

Κάρολο τον Α΄, μεταξύ του 1875-1883, οπότε και επισήμως άνοιξε. Η ξυλόγλυπτη διακόσμηση,
η αίθουσα των όπλων, οι συλλογές αριστουργημάτων από όλο τον κόσμο που κοσμούν τα
δωμάτιά του, δίκαια το κάνουν ένα από τα λαμπρότερα ανάκτορα της Ευρώπης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 6η
Σινάια - Πλοϊέστι - Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό αναχωρούμε θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Σινάια, από το οποίο πήρε
το όνομά της η πόλη. Το μοναστήρι είναι χτισμένο από τον πρίγκηπα Μιχαήλ Κατακουζηνό το
1695, και έχει πάρει το όνομά του από το Όρος Σινά.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Πλοϊέστι όπου θα κάνουμε στάση. Συνεχίζουμε για το
Βουκουρέστι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
Ημέρα 7η

Στο Βουκουρέστι

Κατά την σημερινή ημέρα θα περιηγηθούμε στο Βουκουρέστι, το “Παρίσι των Βαλκανίων”,
χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ντιμπόβιτσα. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι μεγάλες
δεντροφυτευμένοι λεωφόροι, οι τεράστιες πλατείες και τα επιβλητικά δημόσια κτίρια, τα
πάρκα, τα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία, τα παλιά σπίτια. Θα δούμε την Αψίδα του
Θριάμβου, αντίγραφο του γαλλικού μνημείου που χτίσθηκε το 1935, το Romanian Athenaeum,
ένα από τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα της πόλης και της Ρουμανίας ολόκληρης, νεοκλασικού
ρυθμού, το οποίο χτίστηκε το 1888 και χρησιμοποιείται ως μέγαρο συναυλιών, το
Πανεπιστήμιο, που εγκαινιάστηκε το 1864, την κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
ιδρυθείσα το 1895, το Βασιλικό Παλάτι, το οποίο πλέον στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τεχνών, το
πάρκο Ερεστρέου που δημιουργήθηκε το 1936 γύρω από τη λίμνη Ερεστρέου και είναι το
μεγαλύτερο πάρκο του Βουκουρεστίου και άλλα αξιοθέατα. Θα επισκεφθούμε το Ρουμάνικο
Πατριαρχείο και τον Πατριαρχικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το Παλάτι του
Κοινοβουλίου, γνωστό και ως το “Παλάτι του Λαού”, μπροστά στην Πλατεία Συντάγματος,
χτισμένο από τον Νικολάε Τσαουσέσκου την δεκαετία του 1980, το οποίο είναι το μεγαλύτερο
διοικητικό κτίριο της Ευρώπης και το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το
Πεντάγωνο, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Antipa και το Μουσείο του Χωριού (Village
Museum), ένα υπαίθριο μουσείο με αυθεντικά δείγματα ρουμάνικης λαϊκής αρχιτεκτονικής
από κάθε γωνιά της Ρουμανίας, στο οποίο βρίσκονται περισσότερα από 250 κτίσματα
(εκκλησίες, αγροτόσπιτα, ανεμόμυλοι). Πρόκειται για ένα από τα πρώτα Εθνογραφικά Μουσεία
στον κόσμο και το δεύτερο Εθνογραφικό Μουσείο στον κόσμο τοποθετημένο σε εξωτερικό
χώρο, μαζί με αυτό της Στοκχόλμης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 8η
Επιστροφή στην Αθήνα
Το πρωί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην ανδρική Ιερά Μονή
Τσερνίτσα (1608 μ.Χ.), αφιερωμένη στους Άγιο Γεώργιο και Άγιο Νικόλαο.
Αμέσως μετά θα μεταβούμε στο Αεροδρόμιο, από όπου, με την Aegean Airlines και πάλι, θα
πετάξουμε στις 21:40΄ για την Αθήνα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

