ROMUNIJA
Romunija ponuja kar precej pester izbor ogledov. Poleg glavnega mesta Bukarešta, ki premore
preko tisoč muzejev, galerij, gledališč in drugo največjo stavbo na svetu - Parlament z preko
1.100 dvoran in sob, bomo spoznali tudi druga mesta v tej državi: Sinaia, Braslov, Sighisoara
in Sibiu. Ob naši poti v Romunijo pa še Beograd. Pot bo dolga preko 2.000 km, videli pa bomo
najlepša mesta in izjemne gradove v Transilvaniji.

PROGRAM PETDNEVNEGA POTOVANJA:
BUKAREŠTA - PARLAMENT

1. DAN:
Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 05.00 uri. Vožnja preko Hrvaške do Beograda. V popoldanskem času takoj po prihodu si
bomo ogledali Parlament, cerkev Sv. Save, se sprehodili po Knez Mihajlovi ulici do Kalemegdana. Po ogledih namestitev v
hotel, osvežitev in nato večerja na katerem od številnih splavov na Adi Ciganliji. Vrnitev v hotel in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se odpravimo v Romunijo vse do glavnega mesta BUKAREŠTA. Sledi
panoramski ogled največjih znamenitosti in nato namestitev v hotel. Peš se
odpravimo na ogled Parlamenta, ki velja za drugo (takoj po Pentagonu) največjo
stavbo na svetu. Večerja bo v hotelu, nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku se odpravimo proti severu do mesta SINAIA, ki mu pravijo tudi
“biser Karpatov”. Tu si ogledamo čudoviti grad PELES, bivšo rezidenco kralja
Carola I. Nadaljevanje še do mesta BRASOV, kjer si bomo ogledali “Črno
cerkev”, nato pa še do gradu BRAN, kjer je del življenja preživel tudi legendarni
GRAD PELES
grof DRAKULA. Sprehod po sobanah, kjer še vedno “živi Drakulov duh”.
Večerja bo tokrat v tipični restavraciji, namesitev v hotel in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku vožnja do mesta SIGHISOARA, srednjeveškega mesteca pod zaščito
UNESCA. Mesto je brez dvoma “biser Transilvanije”, saj premore izjemne
zgodovinske zgradbe. Še vožnja do mesta SIBIU in nato nadaljevanje preko
Madžarske do mesta SZEGED. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
5. DAN:
Po zajtrku sprehod po starem mestnem jedru, ogled Katedrale in nato vožnja preko
mesteca Dumbovar in Dolge vasi do Ljubljane kjer bomo v poznih urah.
GRAD BRAN

CENA 429,00 €
Je kalkulirana za udeležbo 45 - 48 potnikov in vključuje najsodobnejši avtobusni
prevoz, stroške dveh voznikov, DDV, namestitev v hotelih kategorije 3***,
2 x namestitev na bazi BB (nočitev in zajtrk), 2 x namestitev na bazi HB (večerja,
nočitev in zajtrk), 1 x večerja na splavu v Beogradu, 1 x večerja v tipični
restavraciji, vse vstopnine po programu, strošek vodenja in agencije.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja z asistenco v tujini.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del pogodbe.
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