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ROMANIA  |    Transilvània, els Carpats i Bucovina  
 

TOT INCLÒS - amb guia acompanyant de Viatges Alemany  
 del 8 al 15 d’agost 2023 
 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA  
 

• Castell de Peles 

• Centre històric de Brasov 

• El Castell del Comte Dràcula 

• El Congost de Bicaz als Carpats 

• Els monestirs de Bucovina 

• Església fortificada de Biertan 

• Centre històric de Sighisoara 

• Ciutat de Sibiu 

• Bucarest 

Dia 8 d’agost: BARCELONA – BUCAREST  
Trasllat des de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona. Sortida amb un vol de 
Lufthansa, via Frankfurt, a les 10:30 hores destinació a Bucarest. Arribada a Bucarest a les 
17:30 hores, assistència i trasllat cap a l’hotel. Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament.   
  

Dia 9 d’agost: BUCAREST – SINAIA – BRAN – BRASOV   
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a la regió dels Carpats. Arribarem a la Sinaia, estació de 
muntanya coneguda com "la Perla dels Carpats". Al voltant del Monestir de Sinaia es va 
construir tota la ciutat, avui en dia lloc de vacances. Visitarem el Castell de Peles, antiga 
residència dels Reis de Romania. Tot seguit continuarem visitant el Monestir Ortodox de 
Sinaia. Dinarem en un restaurant local. Després de dinar, continuarem la ruta cap al poble 
de Bran. Dedicarem part de la tarda  per visitar el castell de Dràcula. Després viatjarem fins 
a la ciutat de Brasov, on podrem visitar una ciutat molt diferent a la resta de les ciutats del 
país, ja que trobem una barreja de ciutat medieval i ciutat moderna al mateix temps, que fa 
que la ciutat tingui un atractiu especial. De Brasov destaquen: la Plaça del Consell, l'Església 
Negra, famosa per la seva col·lecció de tapets orientals a l'interior i la primera escola 
romanesa que es troba al costat de l'Església de Sant Nicolàs, centre espiritual i cultural de la 
ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.  
  

Dia 10 d’agost: BRASOV – BICAZ – GURA HUMORULUI  
Esmorzar a l’hotel i sortida amb autocar cap a la regió de Bucovina. Creuarem els Carpats pel 
Congost de Bicaz, el paisatge més espectacular dels Carpats. Farem diferents parades per 
admirar el paisatge, així com al Llac Vermell. Dinarem en un restaurant local. Després de 
dinar continuarem fent ruta, passant per Piatra, Neamt i entrant a la zona més muntanyosa. 
Seguirem cap a la regió de Moldova fins arribar a Bucovina. Visitarem el Monestir d’Agapia. 
Sopar i allotjament a l’hotel.  
  

Dia 11 d’agost : MONESTIRS DE BUCOVINA, Patrimoni de la Humanitat   
Després d’esmorzar sortirem de l’hotel per iniciar una jornada de visites a diferents 
Monestirs, declarats monuments Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, molts d’ells 
famosos pels seus frescos exteriors originals. Visitarem els Monestirs de Sucevita i 
Moldovita.  Abans haurem passat per la població de Marginea, famós per la seva ceràmica 
negra.Podrem visitar alguns tallers on els artesans treballen la ceràmica. Dinarem en una 
casa local, on podrem tastar especialitats de la zona. Trasllat fins el Monestir de Voronet on 
farem també una visita al seu interior. Continuarem cap el Monestir de Humor, que també 
visitarem. Trasllat cap a l’hotel, sopar i allotjament.   
 

Dia 12 d’agost: GURA HUMORULUI – BISTRITA - TIRGU MURES - SIGHISOARA  
Esmorzar a l’hotel. Sortirem amb l’autocar per tornar a creuar els Carpats pel port de 
muntanya de Borgo, deixem la zona de Bucovina per anar tornar cap a la regió de 
Transilvània. Continuarem fent ruta fins a la ciutat de Bistrita on dinarem. Després de dinar, 
continuarem el viatge cap a Sighisoara, pel camí farem una parada a Tirgu Mures per visitar 
la ciutat, coneguda per la seva arquitectura d’Art Nouveau. Arribarem a mitja tarda a 
Sighisoara, on podrem visitar la seva fortalesa del segle XII. Sopar i allotjament a l’hotel a 
Sighisoara.  
 

Recorrent la regió de Transilvània amb les seves fortaleses i 
esglésies fortificades,  els monestirs de Bucovina, la regió dels 
Carpats i la capital del país.  Romania us sorprendrà !  



 

 

ROMANIA  |  Transilvània, els Carpats i Bucovina 
  

TOT INCLÒS - amb guia acompanyant de Viatges Alemany  
 

SERVEIS INCLOSOS : 

• Trasllat amb autocar des de Vic, Manlleu i Torelló, i de 
Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada 

• Bitllet d’avió Barcelona–Frankfurt–Bucarest i Bucarest-
Frankfurt-Barcelona. Cia. Lufhtansa. 

• Taxes d’aeroport (70 €) 

• 7 nits d’allotjament en habitació doble, en hotels de 4* 

• Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el 
viatge 

• Guia local de parla castellana 

• Circuit privat per tot el grup. Entrades incloses als llocs 
visitats segons l’itinerari 

• Pensió completa (del sopar del primer dia a l’esmorzar de 
l’últim dia). Inclosa l’aigua en els àpats. 

• Assegurança d’assistència en viatge fins a 12.000 € i 
d’anul·lació fins a 1.500 € 
 

SERVEIS NO INCLOSOS:  
• Begudes, despeses de caràcter personal i qualsevol altre 

servei no especificat. 

• Propines pels guies locals i xòfer 
 

 

NOTES : 
• Places limitades. Grup mínim de 20 persones. Data limit 

per cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 
13.07.2023.  

• Preus calculats el 09.02.2023, segons tipus de canvi de 
divisa, preu de transport, derivat cost combustible o 
d’altres fonts d’energia, i impostos i taxes sobre els 
serveis inclosos al viatge, vigents a l’esmentada data.  

• Fins a 20 dies abans de la sortida els preus podran 
incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats 
i d’acord amb l’establert a l’apartat 11 de les Condicions 
Generals del contracte de viatge  

• Documentació necessària per a viatgers espanyols: D.N.I. 
en vigor ó passaport amb vigència mínima de 6 mesos. 
Per a nacionals d’altres països consulteu a l’agència abans 
de contractar.   

 
SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

Dia 13 d’agost: SIGHISORARA – BIERTAN - SIBIU  
Esmorzar a l’hotel i sortirem cap a Biertan, per tal de poder visitar l’església fortificada, classificada per la UNESCO, passant per diferents 
pobles de Transilvània. Dinar en un restaurant local. Continuarem el viatge cap a la població de Sibiu, ciutat amb un important centre 
medieval  i amb gran activitat cultural. Visitarem a peu el casc antic de la ciutat, on podrem veure: la Plaça Gran, la Casa Haller, la Casa 
Tetusch, la Plaça Huet, el Pont de les Mentides, l’església Evangèlica, l’església Metropolitana, els murs de la fortalesa i la Plaça Schiller. 
Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament.  
  

Dia 14 d’agost: SIBIU – CURTEA D’ARGES - BUCAREST  
Esmorzar i sortida cap a Curtea d’Arges, petita ciutat de les llegendes. Breu parada per visitar el Monestir de Cozia, un dels més antics 
de Valàquia, on estan enterrats els Reis de Romania. Dinarem en un restaurant local. Continuarem cap a Bucarest, on farem una visita 
panoràmica a la ciutat. La capital del país és coneguda pel sobrenom del “Petit París”. A Bucarest podem trobar gran diversitat d’estils 
arquitectònics, monuments de l’època comunista i monuments d’arquitectura moderna.  Durant la jornada visitarem: la Plaça de la 
Revolució, el Palau Reial, la Universitat, el Teatre Nacional, l’Òpera, el Parlament, l’Arc de Triomf, Plaça Victòria i la Plaça Romana, entre 
altres. Sopar i allotjament a l’hotel.  
  

Dia 15 d’agost: BUCAREST - BARCELONA  
Esmorzar a l’hotel.  I temps lliure fins a l’hora del trasllat cap a l’aeroport. Sortida amb un vol de Lufthansa, via Frankfurt. Sortida de 
Bucarest a les 13:40h i arribada a Barcelona a les 19:30h. Trasllat a les nostres terminals i fi del viatge. 
 

 

 

  

PREU PER PERSONA:  1.820 € + 70 € taxes : 1.890 €  

  

Suplement habitació individual: 280 € 
 


