Els Monestirs de Bucovina
Romania
#VALLESCLUB
Del 21 al 28 de setembre de 2019.
PREU PER PERSONA
Habitació doble
Supl. Individual

1.180 €
250 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia
VUELING: BARCELONA – BUCAREST –
BARCELONA.
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport.

•Estada de dues nits a l’HOTEL NOVOTEL
CITY CENTER (4*) o similar a Bucarest.
•Estada
d’una
nit
a
l’HOTEL
CONTINENTAL FORUM (4*) o similar a
Sibiu.
•Estada d’una nit a l’HOTEL CAVALER
(4*) o similar a Sighisoara.
•Estada de dues nits a l’HOTEL CENTRAL
PLAZA (4*) o similar a Piatra Neamt.
•Estada d’una nit a l’HOTEL CUBIX (4*)
o similar a Brasov.
•Àpats: 7 esmorzars, 7 dinars i 6 sopars.
•Autocar modern amb aire condicionat
durant tot el recorregut.
•Guia local de parla espanyola durant tot
el recorregut.
•Visites i entrades segons itinerari a:
Monestir de Cozia, església ortodoxa de
Sibiu, església fortificada Biertan, Torre
del Rellotge, església del Turó, Monestir
Agapia,
Monestir
Neamt,
Monestir
Voronet,
Monestir
Humor,
església
fortificada de Prejmer, església Negre
Brasov, Castell del Dràcula, Castell Peles
i Monestir de Sinaia.
•Guia acompanyant de la nostra agència
amb un mínim de 25 persones.
•Documentació de viatge.
•Assegurança assistència en viatge (cia.
ARAG modalitat GV TOUR).

EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancellació de viatge
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A
LA CARTA, preu per persona 25 €).
•Begudes durant els àpats inclosos.

•Propines guia i xofer.
•Maleters a aeroport i hotels.
•Serveis no especificats amb anterioritat.

NOTA: Pressupost calculat amb data 30
d’octubre de 2018, per un mínim de 25
persones i pendent de confirmar en ferm.
Qualsevol alteració en la tarifa aèria,
data de sortida, nombre de participants o
serveis terrestres implicaria una variació
en el preu final.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA GCMD-000228

21 set. BARCELONA – BUCAREST
Vol regular de la companyia VUELING amb
destí directe a Bucarest. Assistència i trasllat
a l’HOTEL NOVOTEL CITY CENTER (4*) o
similar. Allotjament.
22 set. BUCAREST – SIBIU (290 km)
Esmorzar. Trobada amb el guia i sortida
per carretera fins a Transilvània, la regió
més famosa de Romania. Parada al Monestir
de Cozia, construït al segle XIV. Dinar
Arribada a Sibiu. Acomodació a l’HOTEL
CONTINENTAL FORUM (4*) o similar. Sibiu,
ciutat medieval fundada pels saxons
alemanys al segle XII amb cases de colors,
places allargades i moltes llegendes. Temps
lliure. A la nit, sopar tradicional.
Allotjament.
23 set. SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA
(120 km)
Esmorzar. Al matí, visita de Sibiu amb la
Plaça Major, l’església catòlica i el Palau
Brukenthal. La Plaça Menor, el Pont dels
Mentiders i la Plaça Huet. Continuació cap el
petit i idíllic poble de Biertan. Visita de
l’església fortificada declarada Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO. Dinar.
Arribada a Sighisoara. Acomodació a
l’HOTEL CAVALER (4*) o similar. Sighisoara
és un petit poble fundat pels saxons amb
una fortalesa medieval de nou torres,
carreres empedrats, cases de colors i
declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. Sopar i allotjament.
24 set. SIGUISOARA – LLAC VERMELL –
PIATRA NEAMT (220 km)
Esmorzar. Al matí, recorregut a peu per la
ciutadella medieval de Siguisoara. Visita de
la Torre del Rellotge, l’església del Turó, la
casa on va néixer el Compte Dràcula.
Sortida cap a Piatra Neamt. Dinar. A la
tarda, parada al llac Vermell, un llac de
barrera natural molt pintoresc. Acomodació
a l’HOTEL CENTRAL PLAZA (4*) o similar.
Passeig panoràmic pel centre d’aquesta
petita localitat. Sopar i allotjament.
25 set. PIATRA NEAMT – MONESTIRS
PINTATS – PIATRA NEAMT (300 km)
Esmorzar. La zona de Bucovina és famosa

pels seus monestirs pintats: Monestir Agapia
i Monestir de Neamt. Dinar. La següent
parada es realitzarà a Voronet, on visitarà el
monestir romanès més famós també
conegut com el Blau de Voronet. Visita al
Monestir Humor. Sopar i allotjament.
26 set. PIATRA NEAMT – PREJMER –
BRASOV (230 km)
Esmorzar. Sortida per carretera cap a
Brasov. En ruta, parada al poble de Prejmer,
on visitarà l’església fortificada declarada
Patrimoni
de
la
Humanitat.
Dinar.
Continuació fins a Brasov, la Corona de
Transilvània. Acomodació a l’HOTEL CUBIX
(4*) o similar. Visita de la vella ciutat molt
ben conservada com la Plaça del Consell,
l’església de Sant Nicolau i l’església Negre.
Sopar i allotjament.
27 set. BRASOV - BRAN – SINAIA –
BUCAREST
Esmorzar. Sortida per carretera cap a Bran
on visitaran el Castell de Dràcula. Dinar. A
la tarda, visita del Castell de Peles. A
continuació, visita del Monestir de Sinaia.
Trasllat fins a Bucarest. Acomodació a
l’HOTEL NOVOTEL CITY CENTER (4*) o
similar. Sopar de cloenda en un
restaurant local. Allotjament.
28 set. BUCAREST – BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita guiada
de la capital de Romania: la Plaça de la
Unió, la Plaça de la Universitat, la Plaça
Romana i la Plaça de la Victòria. A la Plaça
de la Constitució podrà contemplar el Palau
del Parlament, el segon edifici administratiu
més gran del món després del Pentàgon.
Dinar. Tarda lliure. A l’hora concertada,
trasllat
a
l’aeroport.
Tràmits
d’embarcament. Sortida amb vol regular de
la companyia VUELING directe a Barcelona.
Arribada.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

