BUKAREŠTA
Glavno mesto Romunije šteje 2 M prebivalcev. Mesto je izjemen spomenik enkratne
arhitekture, saj ohranja tako preteklo kot sodobno vrednost. Kot posebnost mesta izstopa
Parlament, ki velja za največjo stavbo na svetu. Premore kar 1.100 dvoran in sob, pri
zasnovi pa sodelovalo 700 arhitektov in 20.000 delavcev. Za ljubitelje kulture pa je mesto
prava zakladnica, saj premore preko tisoč galerij, muzejev in gledališč. Mi si bomo ogledali
vse največje znamenitosti mesta kakor tudi mestece Sinaia, ki velja za biser Karpatov, tu pa
si bomo ogledali izjemen grad Peles, ki je bil zgrajen leta 1875 za kralja Karla I. In njegovo
ženo Elizabeto. Preizkusili pa bomo tudi romunsko gastronomsko ponudbo, saj bo ena večerja
v hotelu, druga pa v tipični restavraciji. Bukarešta torej na najbolj prijeten način.
PARLAMENT

PROGRAM TRODNEVNEGA POTOVANJA - LETALO
1. DAN:
Odhod avtobusa ob 10.00 uri, transfer do letališča v Benetkah, “čekiranje” in ob 13.30 polet z družbo WIZZAIR proti Bukarešti, pristanek ob 16.25.
Sledi transfer do hotela v strogem mestnem središču, namestitev po sobah, prvo spoznavanje z mestom, večerja, nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku sledi ogled največjih znamenitosti mesta: PARLAMENT, SLAVOLOK ZMAGE, stari del mesta kjer bo tudi kosilo. Popoldanski del dneva
bomo izkoristili za ogled gradu PELES v mestu Sinaia, ki je oddaljen od Bukarešte 120 km. Grad je izredno lepo ohranjen in bogato opremljen.
Zgrajen je bil leta 1875 za kralja Karla I. Po ogledu še kratek sprehod po mestu in nato vrnitev v prestolnico, večerja v tipični restavraciji, po večerji
vrnitev v hotel in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku še nakaj časa za samostojne oglede mesta, ob 10.00 uri odhod na letališče ter ob 12.00 polet proti Benetkam in pristanek ob 13.00 uri, sledi
avtobusni transfer do Slovenije.

SLAVOLOK ZMAGE IN V OZADJU PARLAMENT

GRAD PELES

NACIONALNI MUZEJ

CENA:
595,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
615,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov

SLAVOLOK ZMAGE

CENA vključuje: letalski prevozi na omenjenih relacijah, vse varnostne in letališke takse, transfer v Sloveniji in Bukarešti, avtobusni
izlet v mesto Sinaia, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk), 1 x nočitev in zajtrk v odličnem hotelu 4*** v centru mesta, 1 x kosilo
v tipični restavraciji v mestu, vstopnino v grad Peles, DDV, strošek našega vodenja in agencije. Doplačila za morebitne ostale vstopnine
in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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