Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

FLY & DRIVE RUMANIA 6 dies
Hotels amb encant
Dia 1
Arribada a Bucarest i allotjament a l'hotel Venezia 4 * - situat al
centre de la ciutat. Hotel amb encant.
Com arribar: Entrant a Bucarest des de l'aeroport, segueixen als
carrers Kisseleff - plaça de la Victòria - Carrer de la Victòria - Plaça
de la Revolució - el Club dels Soldats (Cercul Militar). Prendre a la
dreta a l'avinguda Elisabeta. WEB: www.thhotels.ro
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Dia 2
Sortida de Bucarest en direcció de Ploiesti-Sinaia.
Visites possibles en la regió durant el dia:
- El castell Peles a Sinaia, el castell Pelisor
- El monestir de Sinaia
- El castell de Bran
Allotjament a Sinaia - hotel Bastion 3 *, situat a l'interior del
conjunt del Palau de Peles. Web: www.hotelbastion.ro
O a Brasov, hotel Casa Wagner 3 *, www.casa-wagner.com
En la proximitat de Brasov: la fortalesa camperola de Prejmer, la
fortalesa medieval de Rîşnov. Distància Bucarest - Sinaia: 130 km.
Dia 3
Matí a la regió de Brasov.
Visites possibles en la regió:
- La ciutat de Brasov amb el centre - l'Església Negra, la Plaça del
Consell, la primera escola a romania, l'església de Sant Nicolau.
Tota la regió de Brasov té un caràcter alemany-medieval.
Sortida de Brasov en direcció de la ciutat de Sighisoara - antiga
fortalesa medieval, segle XII.
En ruta: pobles amb esglésies fortificada com per exemple,
Saschiz.
Allotjament a Sighisoara: Hotel Casa Wagner 3 *- hotel d'encant,
caràcter medieval, meublés típics. www.casa-wagner.com
Distància: Brasov - Sighisoara: 120 km.
Dia 4
Sortida de Sighisoara en direcció de Sibiu.
Visites possibles:
- L'església fortificada de Biertan
- La petita ciutat de Mitges
- La ciutat de Sibiu - ciutat amb encant medieval, capital europea
de la cultura en 2007: les esglésies del centre que pertyanyen a
religions diferents, les places centrals.
Allotjament a Sibiu - hotel Imparatul Romanilor 3 *.
www.imparatulromanilor.ro
Distància Sibiu - Sighisoara: 90 km.
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FLY & DRIVE RUMANIA 6 dies
Hotels amb encant
Dia 5
Sortida en direcció de Bucarest prenent la vall del riu Olt cap
Pitesti. Parada possible en Curtea de Arges, on estan enterrats
els reis de Romania i on les llegendes existeixen.
Després Pitesti, entrada a la careterra fins a Bucarest.
Distància: 280 km
Allotjament a Bucarest, a l'hotel Venezia 4 *.
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Dia 6
Esmorzar a l'hotel. Sortida.
Preu per persona 543 eur en DBL - 5 nits d'allotjament, règim
AD, cotxe lloguer model Opel Astra o similar.
El preu no inclou
Vol internacional
Assegurança anul·lació i de Viatge:47 eur per persona.
Suplement Individual: 139 euros.
Informació útil:
Les entrades es paguen en ROM. De vegades, els comerciants accepten euros però no a les botigues de les
ciutats.
Hi ha oficines de canvi i ATM a les ciutats.
1 euro = 4,3 RON (novembre 2010)
Han de prendre en compte 50 km = 1 hora de camí.
Hi ha 1 hora de diferència entre Espanya i Romania (13 ha ES = 14 ha Ro)
La gent entén generalment l'anglès i el castellà i són oberts i amables.

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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