
 

 

 

    

 

 

Σύντομο πρόγραμμα της εκδρομής στην Ρουμανία από 4 έως11 Ιουνίου 

Τετάρτη 4 Ιουνίου 

06.30 Συνάντηση των εκδρομέων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος». Επιβίβαση σε αεροπλάνο της Aegean με προορισμό το 

Βουκουρέστι. 

08.40 Αναχώρηση του αεροπλάνου. 

10.25 Άφιξη στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου. Επιβίβαση σε 

μισθωμένο από τον ΣΦΣ λεωφορείο τύπου πούλμαν. Μετάβαση στο 

Βουκουρέστι και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 



12.30 Επιβίβαση στο λεωφορείο για φαγητό και περιήγηση της πόλης 

του Βουκουρεστίου.  

18.30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση  

Πέμπτη 5 Ιουνίου 

Ελεύθερο Πρωινό στο Βουκουρέστι. 

11.10 Επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στον «Σταθμό του 

Βορρά» για επιβίβαση σε αμαξοστοιχία με προορισμό την παραδοσιακή 

πόλη Ταργκο Μούρες. 

12.15 Αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. 

21.12 Άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Τάργκο Μούρες. Επιβίβαση στο 

μισθωμένο λεωφορείο και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση 

Παρασκευή 6 Ιουνίου 

Περιήγηση στην παραδοσιακή  πόλη  Τάργκο Μούρες . Απόγευμα και 

βράδυ ελεύθερο Διανυκτέρευση. 

Σάββατο 7 Ιουνίου 

09.30 Επιβίβαση στο μισθωμένο λεωφορείο και αναχώρηση για την 

πόλη Βιζέου ντε Σους , διασχίζοντας την επαρχία Μαραμούρες. 

 

18.00 Άφιξη στην πόλη Βιζέου ντε Σους. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. 

Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

Κυριακή 8 Ιουνίου 

Αναχώρηση με το μισθωμένο λεωφορείο σε  ώρα που θα προσδιορισθεί 

αργότερα. Άφιξη στην αφετηρία του μουσειακού (πρώην 

δασικού)σιδηροδρόμου για να διαβούμε με αυτό την πολύ όμορφη και 

φημισμένη κοιλάδα του Βάζερ . 

Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 



Δευτέρα  9 Ιουνίου 

09.00 Αναχώρηση με το μισθωμένο λεωφορείο για μία διαδρομή κατά 

την οποία ,  μετά το Τάργκου Μούρες θα διασχίσουμε την περιοχή που 

αποκαλείται Szeklers και κατοικείται από μία μειονότητα Μαγυάρων, 

κατάλοιπο των συνεχών κατακτήσεων και μίξεως λαών και πολιτισμών 

της περιοχής του βορά της σημερινής Ρουμανίας. Διανυκτέρευση 

καθ΄οδόν. 

Τρίτη 10 Ιουνίου 

09.00 Αναχώρηση με το μισθωμένο λεωφορείο με κατεύθυνση την 

ιστορική και παραδοσιακή πόλη Κουρτέα ντε Άργκες, περνώντας και 

πάλι από την ίδια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλους και την επίσης 

εντυπωσιακή νότια Τρανσυλβανία. 

18.00 Άφιξη στην πόλη Κουρτέα ντε Άργκες . Απόγευμα και βράδυ 

ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

Τετάρτη 11 Ιουνίου 

09.30 Περιήγηση της ιστορικής πόλης  Κουρτέα ντε Αργκεες .  

16.00 Επιβίβαση στο μισθωμένο λεωφορείο και αναχώρηση για το 

αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου. 

18.00 Άφιξη στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου και επιβίβαση σε 

αεροπλάνο της Aegean με προορισμό την Αθήνα. 

20.50 Αναχώρηση του αεροπλάνου. 

22.25 Άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Τιμή συμμετοχής στην εκδρομή ευρώ 850 για τα ταμειακώς εντάξει 

μέλη και ευρώ 950 για τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη και τα μη μέλη. 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια , με την 

δυνατότητα μεταφοράς μιας βαλίτσας, τα σιδηροδρομικά εισιτήρια, τα 

ξενοδοχεία (4 αστέρων όπου υφίστανται, άλλως 3 αστέρων) με πρωινό, 

και το κόστος του μισθωμένου λεωφορείου. 



Δηλώσεις συμμετοχής: κ. Θεοφανόπουλο τηλ. 2106542567 και 

6978686308. 

Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να επέλθουν τροποποιήσεις ιδίως  όσον 

αφορά τις ώρες αναχώρησης και άφιξης στους διάφορους 

προορισμούς, αλλά και τα ωράρια των μέσων μεταφοράς.  

 


