
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Αύγουστος 2020 (10 ημέρες) 

Από Παρ 14 έως Κυρ 23 Αυγούστου 

 
ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΜΑΡΑΜΟΥΡΕΣ 

ΔΟΥΝΑΒΗΣ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ-ΒΑΝΑΤΟ 

ΟΔΙΚΑ με πούλμαν από Ελλάδα 

 
  Μπρασόβ-Σιμπίου-Πύργοι Δράκουλα-Σιγκισοάρα-Σαξωνικά χωριά    

  Ζωγραφ. μοναστήρια-Τιμισοάρα-Οραντέα-Νίκαια-Βέλικο Τάρνοβο  
          
Φέτος το καλοκαίρι ο ΕΟΣ Αθηνών σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο TREKKING HELLAS, σε 
αντικατάσταση του  ταξιδιού στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ, διοργανώνει ένα  ταξίδι 10 ημερών στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ , μία ασφαλή 

από τον κορονοϊό χώρα,  με εντυπωσιακά τοπία και οδικές διαδρομές, πανέμορφες πόλεις και χωριά και  πλήθος 

ιστορικών μνημείων. 
 Ένα μοναδικό ταξίδι εξερεύνησης, άγριας φύσης και δράσεων σε 4 (από τις 5) γεωγραφικές περιοχές της Ρουμανίας, 

1) στην ιστορική γεμάτη μνημεία και φυσική ομορφιά Μολδαβία, 2) στην άγρια δεμένη με τους θρύλους 

Τρανσυλβανία με τα εκπληκτικά 

Καρπάθια και τις Μεσαιωνικές 
πόλεις, 3) στο παραδοσιακό γραφικό 

Μαραμούρες στο Βορρά, μακριά από 

τουριστικά στερεότυπα και 4) στο 
ήρεμο κεντροευρωπαϊκό Βανάτο με 

τις αρχοντικές πόλεις. 

Θα πεζοπορήσουμε σε όμορφα 
μονοπάτια, στο συγκρότημα των 

Καρπαθίων, σε σύντομες  προσιτές 

για όλους διαδρομές ανάμεσα σε 

άγρια βλάστηση και  με εντυπωσιακή 
θέα και σε ιστορικά χωριά και πόλεις 

ανεβαίνοντας σε κάστρα, πύργους και 

μικρές κορυφές. Σχεδόν καθημερινά 
θα υπάρχουν μικρότερες ή 

μεγαλύτερες πεζοπορικές διαδρομές. 

Θα επισκεφθούμε και θα 
περπατήσουμε στις όμορφες 

ιστορικές πόλεις Μπρασόβ, Σιμπίου, 

Σιγκισοάρα (η πόλη του Δράκουλα), Μπραν, στα Σαξωνικά οχυρωμένα χωριά, στα ζωγραφιστά μοναστήρια της 

Μολδαβίας , μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ, στη Μπάϊα Μάρε, στις ξύλινες μεσαιωνικές εκκλησίες του Μαραμούρες, 
επίσης μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ, στην Οραντέα και τη Τιμισοάρα και καθ  ́ οδόν θα δούμε το Δούναβη, το 

εντυπωσιακό Βέλικο Τάρνοβο στη Βουλγαρία και την ιστορική πόλη Νις (Νίκαια) της Σερβίας. 

 

                                                        ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ             Από 14 ως τις 23 Αυγούστου  

ΠΟΥ                                  ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Τρανσυλβανία, Μολδαβία, Βανάτο, Μαραμούρες) 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                  Με πούλμαν από Ελλάδα καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ      Σε ξενοδοχεία 3*** και 4****  σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό (9 βράδυα) 

ΤΙΜΗ                                Περίπου 700 € ,  θα οριστικοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ           Όλες τις οδικές διαδρομές με άνετο σύγχρονο πούλμαν από Ελλάδα για 10   

                                          ημέρες, ξενοδοχεία 3*** ή 4 ****με πρωινό, περιηγήσεις σε πόλεις,  



                                          ασφαλιστική κάλυψη, έντυπα και χάρτες και 2 αρχηγοί του ΕΟΣ Αθηνών. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Γεύματα και δείπνα, εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα, προαιρετικά 

                                          προγράμματα και δράσεις, διαφορά μονόκλινου, προσωπικά έξοδα. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ                  Τηλεφωνικά 2103212355 (Τρίτη έως Παρασκευή 5- 8 μ.μ.) στη γραμματεία του 

ΕΟΣ Αθηνών ή στο email : eosathinon@yahoo.gr  , έως τις 5 Ιουλίου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ      20 - 30  άτομα. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ           300 € έως τις 10 Ιουλίου  

ΕΜΒΟΛΙΑ-ΒΙΖΑ            Όχι 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ                 Μπορεί κανείς να ταξιδέψει και με ταυτότητα νέου τύπου. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  Η Ρουμανία είναι από τις 4-5 χώρες με τα λιγότερα κρούσματα κορονοϊού και 

                                          από τις πιο ασφαλείς. Εξάλλου θα κινηθούμε σε αραιοκατοικημένες περιοχές  

                                          και στη φύση και το μόνο μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι Ελληνικό 

                                          πούλμαν, αποφεύγοντας πτήσεις , φέρρυ, τραίνα  και συνωστισμό.  

    

   

 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
1η ημέρα 

Παρ. 14 Αυγ. 2020 

Πρωινή αναχώρηση (7 π.μ.) από Αθήνα. Διάσχιση συνόρων με Βουλγαρία. Επίσκεψη  του διάσημου 

μοναστηριού Μέλνικ, μνημείου της Ουνέσκο. Μικρή πεζοπορία. Συνέχεια και διανυκτέρευση στο 

Μπλαγκοέβγκραντ . (οδικά 700 χλμ., 9 ώρες)                                                                                                                                                    

2η ημέρα 

Σαβ.15 Αυγ.2020 

 Πρωινή αναχώρηση . Στάση και επίσκεψη της ιστορικής βουλγαρικής πόλης Βέλικο Ταρνόβο, παλαιάς 

μεσαιωνικής πρωτεύουσας,  κτισμένης σε εντυπωσιακή θέση πάνω από ένα φαράγγι.. Διάσχιση των 

συνόρων από τη γέφυρα του Δούναβη, φυσικό σύνορο μεταξύ των 2 χωρών και είσοδος στη Ρουμανία., 

Παράκαμψη του Βουκουρεστίου, διάσχιση της πεδιάδας της Βλαχίας, πέρασμα των Καρπαθίων, είσοδος 

στην περιοχή της Τρανσυλβανίας και άφιξη αργά το απόγευμα  στην όμορφη πόλη Μπράσοβ στους 

πρόποδες των Καρπαθίων.  

Μικρή βόλτα και διανυκτέρευση στο Μπράσοβ ( 600 χλμ., 9 ώρες)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3η ημέρα 

Κυρ. 16Αυγ.2020 

 Πρωινή αναχώρηση για τον Πύργο του Δράκουλα στην κοντινή κωμόπολη Μπραν και συνέχεια  δίπλα από 

την άγρια οροσειρά των Νοτίων Καρπαθίων για την πανέμορφη πόλη Σίμπιου, μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Επίσκεψη των αξιοθέατων και συνέχεια για την πόλη του Δράκουλα  τη μεσαιωνική Σιγκισοάρα, γεμάτη 

μνημεία, γραφικούς δρόμους και όμορφη θέα. Επιστροφή το βράδυ στο Μπράσοβ (300 χλμ., 4 ώρες).                                                                                                                     

4η ημέρα 

Δευτ. 17 Αυγ. 2020 

Πρωινή επίσκεψη των αξιοθέατων και της παλιάς πόλης του Μπράσοβ και αναχώρηση για τα Σαξωνικά 

οχυρωμένα χωριά - εκκλησίες Πρέζμερ και Χάρμαν. Συνεχίζουμε διασχίζοντας την Τρανσυλβανία και τα 

ανατολικά Καρπάθια. Στάση και μικρή πεζοπορία στην απόκοσμη Κόκκινη Λίμνη , πέρασμα του φαραγγιού 

Μπικάζ και είσοδος στην περιοχή της Μολδαβίας. Στάση στην όμορφη τεχνητή λίμνη Μπικάζ, και συνέχεια   

για τη γραφική λουτρόπολη Βατρα Ντόρνεϊ στην περιοχή των ονομαστών ζωγραφιστών μοναστηριών της 

Βουκοβίνας. Διανυκτέρευση  στη Βατρα Ντόρνεϊ. (340 χλμ., 6 ώρες) 

5η ημέρα 

Τρ. 18 Αυγ. 2020 

Επίσκεψη των σημαντικότερων  μοναστηριών, της Σουτσεβίτα, της Μολντεβίτα, του Χουμόρ και του 

Βόρονετς  με τις υπέροχες αγιογραφημένες εξωτερικά εκκλησίες τους, μνημείων της Ουνέσκο, σε ένα 

καταπράσινο και εντυπωσιακό περιβάλλον κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Προαιρετικά το απόγευμα 

πεζοπορία  3-4 ωρών(και 500 μ. υψομετρικής διαφοράς)  στο συγκρότημα Ραράου στα Βόρεια Καρπάθια . 

Επιστροφή το βράδυ στη Βάτρα Ντόρνεϊ και διανυκτέρευση (120 χλμ., 3 ώρες) .                                                                                                                              

6η ημέρα 

Τετ. 19 Αυγ.2020 

Επίσκεψη της Βάτρα Ντόρνεϊ και των ιαματικών λουτρών και αναχώρηση. Διάσχιση των Καρπαθίων και 
του  ορεινού περάσματος Πρίσλοπ στα 1400 μ. και είσοδος στην περιοχή του Μαραμούρες, της πιο 

παραδοσιακής και  ξεχασμένης από το χρόνο περιοχής της Ρουμανίας. Μικρά γραφικά χωριά, αγροτικές 

ασχολίες, παραδοσιακά ντυμένοι κάτοικοι, αργοί ρυθμοί , πανέμορφη φύση . Επίσκεψη των 

σημαντικότερων ξύλινων παραδοσιακών εκκλησιών των χωριών, μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ουνέσκο και πεζοπορία . 

Το βράδυ άφιξη στη πρωτεύουσα της επαρχίας στη Μπαϊα Μάρε και διανυκτέρευση (250  χλμ., 5 ώρες) 

mailto:eosathinon@yahoo.gr


7η ημέρα  

Πεμ. 20 Αυγ.2020 

Επίσκεψη της όμορφης πόλης Μπαϊα Μάρε και του Ορυκτολογικού μουσείου. Αναχώρηση για τον 

αρχαιολογικό χώρο της ρωμαϊκής πόλης Πορολίσσουμ . Επίσκεψη και συνέχεια για τα βουνά Απουσένι . 

Πεζοπορία και διασχίζοντας τη δυτική Τρανσυλβανία μέσα από την όμορφη κοιλάδα του ποταμού Κρισουλ 

είσοδος στην περιοχή του Βανάτου και άφιξη στην όμορφη πόλη Οράντεα δίπλα στα σύνορα με την 

Ουγγαρία. Επίσκεψη των αξιοθέατων και διανυκτέρευση στην Οράντεα (200 χλμ., 4 ώρες).                                                                                        

8η ημέρα 

Παρ. 21 Αυγ. 2020 

Πρωινή αναχώρηση για τις περίφημες ασβεστολιθικές σπηλιές του Μεζιάντ και του Κισκάου. Επίσκεψη με 

οδηγό και μετά πεζοπορία στη γύρω περιοχή. Συνέχεια για την όμορφη πόλη Αράντ και επίσκεψη του 
ονομαστού φρούριου - ακρόπολής του. Το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα του Βάνατου, την 

εντυπωσιακή Τιμισοάρα με τη χαρακτηριστική κεντροευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και τα εξαιρετικά 

αξιοθέατα. Διανυκτέρευση  στην Τιμισοάρα (240 χλμ., 4 ώρες) .                                                        

9η ημέρα 

Σαβ. 22 Αυγ. 2020 

Πρωινή αναχώρηση, διάσχιση των συνόρων και είσοδος στη Σερβία. Ακολουθώντας τον αυτοκινητόδρομο 

άφιξη στην όμορφη ιστορική Νις (Νίκαια), έδρα της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου και  πεζοπορική επίσκεψη των αξιοθέατων της πόλης. Συνέχεια διάσχιση των συνόρων με τη 

Βόρεια Μακεδονία και άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη Τίτο Βέλες.  Διανυκτέρευση (570 χλμ., 8 ώρες)  

10η ημέρα 

Κυρ. 23 Αυγ. 2020 

Πρωινή αναχώρηση , επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της ρωμαϊκής πόλης Στόμπι . Μικρή πεζοπορία 

και συνέχεια για τα σύνορα με την Ελλάδα. Διάσχιση και άφιξη το βράδυ στην Αθήνα (650 χλμ., 8 ώρες) 

 
Σημείωση: Εξαιτίας είτε βελτίωσης του προγράμματος πριν την αναχώρηση είτε απρόσμενων 
καταστάσεων κατά το ταξίδι, ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στο πρόγραμμα κατά την κρίση των 
αρχηγών. 

 
 

 
 

 


