ROMANIA MEDIEVAL
Dia 1.- Barcelona – Bucarest. Sortida en vol de línia regular cap a Romania. Arribada a
l'aeroport de Bucarest (Otopeni), trasllat a l'hotel. Allotjament.
Dia 2.- Bucarest - Sighisoara (Pensió Completa) Esmorzar. Visita panoràmica de la ciutat el
nom significa "ciutat de l'alegria" i on coneixerem la zona antiga amb La Cort Vella, fundada per
Vlad Tepes "L'Empalador", també passarem pels seus nombrosos bulevards i jardins, La
Patriarquía, el Parlament, els seus esglésies i visita del Museu del Poble a l'aire lliure amb
entrada. Dinar en un restaurant local. A la tarda, sortida cap a Sighisoara. Arribada, sopar i
allotjament.
Dia 3.- Sighisoara - Biert - Sighisoara (Pensió Completa) Esmorzar. Al matí, visita de la
ciutadella (patrimoni UNESCO), originàriament ciutat romana, avui dia una de les més importants
ciutats medievals del món, a la part alta d'un turó destaca la seva ciutadella emmurallada, les
seves portes i passatges secrets, la Torre del rellotge del segle XIV i la casa on va néixer el
príncep Vlad Tepes- l'Empalador. Dinar en un restaurant local. A la tarda sortida d'excursió a Biert
on sobre un turó que domina els voltants s'alça una església fortificada del segle XVI (patrimoni
de la Unesco), d'estil gòtic tardà i en l'interior podem admirar escultures de fusta, pintures i pedres
tumbales. Retorn a Sighisoara. Sopar i allotjament.
Dia 4.- Sighisoara - Sibiel - Sibiu (Pensió Completa) Esmorzar. Sortida cap a Sibiu, elegida
com a Capital Europea de la Cultura el 2007, en ruta parada a Sibiel (poble a 25 km. De Sibiu),
visita del museu de les co-lliçons d'icones sobre vidre. Dinar campestre a casa rural. A la tarda,
visita de la ciutat de Sibiu, amb la Plaça Major, Plaça Menor i les catedrals Ortodoxa, Evangelica i
Catolica. Sopar i allotjament.
Dia 5.- Sibiu - Castell de Bran - Brasov (Pensió Completa) Esmorzar. Sortida cap a Brasov,
visitant en ruta el castell de Bran, famós en el món com a castell de Dràcula, gràcies als cineastes
americans, dinar en restaurant local. Arribada a Brasov, pintoresca i tradicional, que recorda amb
orgull haver estat la capital de Transilvana. Visita de l'Església Negra, basílica d'estil gòtic i la més
antiga de Romania i el casc antic de carrers empedrats (Scheii Brasovului). Sopar i allotjament.
Dia 6.- Brasov - Sinaia - Castell de Peles - Bucarest (Pensió Completa) Esmorzar. Sortida cap
a Bucarest passant per Sinaia, coneguda com "la Perla dels Carpats" per visitar el Castell de
Peles, antany residència d'estiu de la família reial de Romania, construït al segle XIX pel primer
Rei de Romania, Carol I i del monestir de Sinaia fundat el 1695 per Miguel Cantacuzino, a la
tornada d'un viatge a Terra Santa. Continuació del recorregut cap a Bucarest. Dinar en un
restaurant local. Tarda lliure. Sopar de comiat en un restaurant local. Allotjament.
Dia 7.- Bucarest – Barcelona. Esmorzar, a l'hora prevista trasllat a l'aeroport de Otopeni per
agafar el vol de tornada. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis.

JUNY: 11 - 25
JULIOL: 2 – 9 – 16 – 23 – 30

AGOST: 6 – 13 – 20 – 27
SETEMBRE: 3 – 10 – 17 – 24

PREU JUN, SET I OCT :
PREU JUL - AGO
:

OCTUBRE: 8 – 15

999 € / PERSONA.
1.095 € / PERSONA.

El preu inclou: Passatges aeris en vols regulars, classe turista. - Trasllat aeroport-hotelaeroport. - Allotjament i esmorzar en hotels de 4 *, habitacions dobles amb bany o dutxa. - 10
menjars (5 dinars + 5 sopars), sense begudes. - Circuit amb autocar o minibús climatitzat,
segons ruta indicada. - Guia de parla hispana durant tot el recorregut. - Visites i excursions
esmentades en el programa amb entrades als llocs esmentats. - Audio individual a les visites. Assegurança de viatge. - Taxes d'aeroport i suplement de carburant (subjectes a modificació).
El preu no inclou: Entrades a museus o monuments, begudes, propines.

turisme@fatec.cat www: fatec.cat

Notas importantes:
- En el caso de llegadas posteriores a las 19:00 h., la cena no estará incluida el primer día.
- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y restaurantes (bebidas no
incluidas).
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
Información aérea:
Vuelos regulares ida y vuelta. Traslado de entrada y salida. En caso de haber escalas o suplementos, será notificado por nuestro
departamento de reservas. Los horarios de vuelos comunicados en la confirmación de la reserva, podrán sufrir modificaciones por
parte del touroperador, hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos.
Nota: Estos precios están basados en clase "Tarifa Básica", es posible que a la hora de confirmar los vuelos se haga con un
suplemento de clase "Tarifa Media o Alta". Sujeto a disponibilidad; plazas limitadas.Precios exclusivos de la web para reservas
efectuadas a través de la misma o el 902

Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Nautalia
Viatges, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

