
Romania: Transilvània, els Monestirs 
Pintats i el Festival George Enescu. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia WIZZAIR: BARCELONA – 
BUCAREST – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport. 

•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de 8 nits en hotels 
seleccionats o similars amb esmorzar 
tipus bufet. 
•Àpats: 6 sopars.  

•Ruta regular amb autocar de luxe 
durant tot el recorregut.  
•Guia de parla hispana durant tot el 
circuit. 
•Visites i entrades segons itinerari.  

•Assegurança assistència i 
cancel·lació de viatge.  
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Entrades al Festival de Música 
Clàssica George Enescu. 
•Begudes durant els àpats excepte els 
indicats. 
•Propines xofer i guia. 

•Maleters aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 16 al 24 de setembre 2023. 

16 set. BARCELONA – BUCAREST 
Vol directe a Bucarest companyia WIZZ AIR. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL UNION 
PLAZA (4*) o similar. Allotjament. 
 

17 set. BUCAREST – SIBIU (290 km) 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, gaudirà d’un 
recorregut per la metròpolis romanesa de 
Bucarest per descobrir les seves principals 
atraccions més destacades, com l’Arc de Triomf, 
la Plaça de la Victòria, el Palau Victòria, la Plaça 
de la Revolució i el Palau del Parlament. 
Continuació del recorregut panoràmic per la vall 
de Olt cap a Sibiu a Transilvània. Arribada i 
recorregut a peu per Sibiu a la seva arribada. 
Descobreixi l’encantador casc antic amb la seva 
Plaça Major, la Plaça Menor, el Pont dels 
Mentiders i l’església evangèlica. Completa el 
dia amb un sopar tradicional amb vi i 
aiguardent amb els locals del poble de Sibiu. 
Allotjament a l’HOTEL GOLDEN TULIP ANA 
TOWER (4*) o similar. 
 

18 set.  SIBIU – MEDIAS – BIERTAN – 
SIGHISOARA (120 km) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida per carretera cap 
a Medias, on es visita l’església de Santa 
Margarida. Continuació fins a Biertan, on 
descobriran l’església fortificada (Patrimoni de 
la Humanitat de la UNESCO). Continuació cap a 
Sighisoara, on es visita la Torre del Rellotge, 
l’església del Turó i la casa on va néixer el 
Comte Dràcula. Acomodació a l’HOTEL DOUBLE 
TREE BY HILTON CAVALER (4*) o similar. 
Sopar i allotjament.   
 

19 set.  SIGHISOARA – TARGU MURES – 
BISTRITA – GURA HUMORULUI (310 km) 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita de la ciutat 
de Targu Mures famosa per la Plaça de la Rosa i 
la Catedral Ortodoxa. Continuació fins a Bistrita, 
on faran un recorregut turístic que un cop 
finalitzar continuaran fins a Tihuta i Bucovina. 
Acomodació a l’HOTEL BEST WESTERN 
BUCOVINA (4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 

20 set.  GURA HUMORULUI – 

#VALLESCLUB 

MOLDAUKLOSTER – PIATRA NEAMT (220 
km) 
Esmorzar a l’hotel. Visita del monestir 
Voronet, construït al segle XV i conegut també 
com la “Capella Sixtina de l’Est”, el monestir de 
Moldovita i el monestir Sucevita. Finalment, 
trasllat a Piatra Neamt. Acomodació a l’HOTEL 
CENTRAL PLAZA (4*) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

21 set. PIATRA NEAMT – PREJMER – 
POIANA BRASOV (230 km) 
Esmorzar a l’hotel. Continuació amb el 
recorregut pels impressionants paisatges del 
congost Bicaz direcció a Transilvània. Arribada 
a l’església fortificada de Prejmer (Patrimoni de 
la Humanitat de la UNESCO). A la tarda, 
recorregut a peu per la ciutat de Brasov per 
visitar l’església Negre. Acomodació a l’HOTEL 
ANA (4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 

22 set.  BRASOV – BRAN – SINAIA – 
BUCAREST (200 km) 
Esmorzar a l’hotel. Visita del castell de 
Dràcula, construït al segle XIV com duana 
entre Transilvània i Valaquia. Continuació fins a 
Sinaia, un dels destins turístics més atractius 
de Romania i on es visita el Castell Peles, 
magnífica residencia d’estiu de l’antiga Casa 
Reial. Arribada a Bucarest. Acomodació a 
l’HOTEL PARK INN (4*) o similar. Sopar amb 
programa folklòric inclòs. Allotjament. 
 

23 set.  BUCAREST  
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure a la seva 
disposició per poder assistir opcionalment al 
Festival de Música Clàssica George Enescu. 
Allotjament. 
 

24 set.  BUCAREST - BARCELONA  
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure. A l’hora 
concertada, trasllat a l’aeroport. Vol directe a 
Barcelona companyia WIZZ AIR. Arribada.  

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 1.575 € 
Supl. individual    300 € 

  
Entrades Festival George Enescu 
(1ª Categoria) a parir de 80 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
13 de gener per un mínim de 10 
persones. Qualsevol alteració en el 
nombre de participants, tarifa aèria o 
serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


