
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissabte 5 d’ octubre 2019.- PUNT D’ ORIGEN – AEROPORT BARCELONA – BUCAREST 
A ‘ hora que s’ indicarà sortida de Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap a l’ aeroport de Barcelona. Tràmits de 
facturació. Sortida vol Vueling de les 17.35 direcció Bucarest. Arribada a les 21.40 i trasllat a l’ hotel. Allotjament. 
 
Diumenge 6 d’ octubre 2019.-  BUCAREST – COZIA – SIBIEL – SIBIU 
Després de l’ esmorzar sortirem direcció Cozia,  on farem una parada per visitar el Monestir de Cozia del segle XIV. 
Seguirem cap a SIBIU.  Dinar, sopar i dormir. Dedicarem la tarda a visitar aquesta interessant i bonica ciutat que va ser 
capital de la cultura europea l’ any 2007.  
  
Dilluns 7 d’ octubre 2019.- SIBIU – SIGHISOARA – CLUJ NAPOCA 
Esmorzar i sortida cap a Sighisoara, una ciutat d’ origen romà, avui en dia una ciutat medieval on farem un recorregut 
pel centre històric: Torre del Rellotge del segle XIV, l’ església, la casa on va néixer Vlad Tepes, més conegut com el 
Compte Dràcula. Dinar en un restaurant. A la tarda sortirem cap a Cluj Napoca, travessant l’ altiplà de Transilvània. 
Quan arribarem farem una visita panoràmica per veure el centre d’ aquesta ciutat històrica, antiga capital de 
Transilvània. Sopar i dormir. 
 
Dimarts 8 d’ octubre 2019.- CLUJ NAPOCA – BISTRITA – GURA HUMORULUI 
Després de l’ esmorzar deixarem Cluj i anirem direcció Bistrita, creuant els Carpats pel Paso Borgo. Dinarem en un 
restaurant de la ruta. A la tarda arribarem a la zona de Bucovina on hi ha els interessants monestirs que formen part del 
Patrimoni de Unesco. Visitarem el de Voronet, considerat la Capella Sixtina d’Orient. En les magnifiques pintures on 
domina un extraordinari color blau hi veurem representat el Judici Final. Sopar i dormir a GURA HUMORULUI. 
 
Dimecres 9 d’ octubre 2019.-  GURA HUMORULUI – MONESTIRS BUCOVINA – PIETRA NEAMT 
Esmorzar i visita del Monestir de Sucevita, el més gran de tots el monestirs de Bucovina. Sembla una fortalesa real. 
Data del segle XVI. Les pintures interiors i exteriors son les més ben conservades. La pintura més excepcional es la de 
l’Escala de la Virtut. També visitarem Moldovita, que data de la primera meitat del segle XV. L’església està dedicada a 
l’Anunciació. Dinarem en un restaurant de la zona. A la tarda abans de arribar a Pietra Neamt on tindrà lloc el sopar i 
dormir, visitarem el Monestir de Agapia. 
 
Dijous 10 d’ octubre 2019.- PIETRA NEAMT – BRASOV 
Esmorzar i sortida cap a Brasov, tot travessant els Carpats Orientals  pel impressionant congost de Bicaz. Parada en el 
llac Vermell. Dinarem en un restaurant de la ruta i a primera hora de la tarda arribarem a BRASOV, capital de 
Transilvània amb una pintoresca situació als peus de la muntanya Tampa ,el seu aspecte medieval fa que sigui una de 
les ciutats més visitades del país. Visita del seu centre històric medieval. Veurem la Piata Stafuli o Plaça del Consell 
amb l’antic Ajuntament del segle XV, la famosa Església negra, la catedral ortodoxa de St Nicolau. Sopar i dormir. 
 
Divendres 11 d’ octubre 2019.- BRASOV  - BRAN – SINAIA – BUCAREST 
Esmorzar i sortida cap a BRAN per visitar el Castell de Bran del segle XIV que va ser construït per defensar el país de 
les invasions turques i més tard es va utilitzar com duana entre Valàquia i Transilvània. S’ ha convertit en una atracció 
turística pel seu vincle amb el personatge Dràcula. Seguirem cap a SINAIA  coneguda com “La Perla dels Carpats” on 
visitarem el  Castell de Peles construït en el segle XIX per la família real romanesa. Va ser residència d’ estiu del rei 



Carol I i la seva esposa Elisabet. Te 160 habitacions i uns magnífics jardins. Dinar en un restaurant.  Continuació fins a 
BUCAREST.  Farem la visita panoràmica de la ciutat. Sopar i dormir. 
 
Dissabte 12 d’ octubre 2019.- BUCAREST – VELIKO TARNOVO 
Després de l’ esmorzar si  no hi ha cap acte oficial anirem a visitar l’ interior del Parlament, l’ edifici civil més gran del 
mon.  Desprès sortirem cap a la frontera de Bulgària.  Dinarem en un restaurant de la ruta i arribarem a VELIKO 
TARNOVO. Ciutat fundada pels Tracis, situada a les vores del riu  Yantra.  Sopar i dormir. 
 
Diumenge 13 d’ octubre 2019.-  VELIKO TARNOVO – PLOVDIV – SOFIA 
Al matí desprès d’ esmorzar farem una visita a peu del casc antic. Desprès seguirem cap a PLOVDIV. Capital europea 
de la cultura 2019. Una ciutat d’ origen romà que visitarem entrant en el Teatre Romà i el museu etnogràfic. Dinarem en 
un restaurant i a la tarda seguirem fins a SOFIA, la capital de Bulgària. Sopar i dormir. 
 
Dilluns 14 d’ octubre 2019.- SOFIA        Excursió al MONESTIR DE RILA 
Esmorzarem i  visita panoràmica de la ciutat de Sofia  amb catedral de Alexander Nevski, la Rotonda de Sant Jordi, les 
ruïnes de Serdica etc. Després  sortirem cap a RILA on visitarem el famós monestir, situat a 100 quilòmetres al sud de 
Sofia, el Monestir ortodoxa de Rila   està inclòs a la llista de llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Es 
el centre religiós més important del país i el monestir més gran de tots els Balcans. Dinarem en un restaurant de la 
zona. A la tarda tornada a Sofía. Sopar i dormir. 
 
Dimarts 15 d’ octubre 2019.-  SOFÍA – BOYANA -  BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar i temps lliure fins a les 12 h que anirem a visitar l’ església de Boyana . Es tracta d’ una església medieval 
situada als peus dels massís de Vitosha als afores de Sofía i que forma part del Patrimoni de Unesco. Dinarem en un 
restaurant i a la tarda visitarem el Museu Nacional de Història. A les 16.40 trasllat a l ‘aeroport de Sofia. Sortida amb 
Alitalia a les 19.05 amb escala a Roma. Arribada a Barcelona a les 23.15. Recollida equipatge i trasllat al punt d’ origen. 
FI DEL VIATGE. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  1.560 Euros 
 
Inclou.- Trasllats amb autocar des dels punt d’origen esmentats  al aeroport de Barcelona i tornada. Bitllets  companyia 
Vueling des de Barcelona a Bucarest i tornada amb Alitàlia des de Sofia a Barcelona via Roma. Taxes d’aeroport. 
Circuit amb còmode autocar. Estada en hotels de 4 estrelles, ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els 
menjars que s’indiquen amb l’ aigua inclosa. Assegurança de viatge i d’anul•lació. Guia acompanyant de la nostra 
agència de viatges. Totes les visites descrites en el programa acompanyats de guia local de parla castellana. Les 
entrades als monestirs de Sucevita, Moldovita, Voronet i Agapia, Església Negra a Brasov. Les entrades al Castell de 
Peles i el de Bran. Les catedrals de Sibiu, el Monestir de Cozia i el Parlament. Les entrades a Bulgària: Teatre romà i 
museu etnogràfic a Plovdiv i al Monestir de Rila, església de Boyana i Museu Nacional d’ Història. 
No inclou.- Extres d’hotel. Entrades a museus o monuments no especificats. El sopar del primer i  l’ últim dia, degut a l’ 
horari de l’ avió.  
 
Suplement per habitació individual:  355 Euros 
 


