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Dissabte.- Sinaia – BRASOV
Esmorzar. Al matí visitarem el Castell de Peles que va manar
construir el rei de Romania Carol I com a residència de la família
reial. La forma del Castell de Peles recorda els clàssics palaus
renaixentistes alemanys, barrejant altes torres, balcons, galeries i
columnes que formen finalment una construcció amb els més
variats elements i estils arquitectònics europeus. El Castell es troba
envoltat de jardins i nombroses estàtues de pedra i compta amb
160 habitacions. Després de la visita, sortida cap a Brasov. Arribada,
acomodació a l'hotel i dinar.
A la tarda, passeig panoràmic d'aquesta meravellosa ciutat
medieval on s'han sabut preservar les construccions i urbanisme del
nucli antic: La Piata Sfatului, Torre de les Trompetes, les
fortificacions, la ciutadella, el barri de Schei, etc.
Diumenge.-

BRASOV – Bran-Rasnov – BRASOV

Esmorzar. Al matí entrada i visita a la famosa Església Negra i al
complex cultural Sant Nicolau. Després de la visita, sortida cap al
poble de Bran on visitarem el "Castell de Bran", conegut al món com
"Castell de Dràcula ". Construït entre els anys 1377-1378,
constitueix un dels monuments històrics i d'art més importants del
país. Ens impressionarà la seva ubicació a la part alta d'un turó
entre les demarcacions de les províncies de Valaquia i Transilvania.
Dinar.
A la tarda de tornada a Brasov, visita de la fortalesa de Rasnov, està
situada en un pas (una ruta comercial) que connecta Valàquia amb
Transilvània.
Dilluns.-

BRASOV – Sighisoara – Sibiu (210 km)

Esmorzar. Sortida cap a Sighisoara, arribada i visita. Originàriament
ciutat romana i avui en dia una de les més importants ciutats

medievals del món. A la part alta d'un turó destaca la seva
ciutadella emmurallada, les portes i passatges secrets, la Torre del
Rellotge del segle XIV i la casa on va néixer el Príncep Vlad Tepes.
Visita de la fortalesa medieval.
Dinar i continuació fins Sibiu.
Dimarts.-

SIBIU – SIBIEL – SIBIU

Esmorzar Al matí visita de Sibiu, una de les ciutats romaneses, que
millor conserva el seu traçat medieval. Sibiu és un dels millors
conjunts arquitectònics que es conserven al país. Passejant per
Sibiu es pot veure les antigues façanes de les cases, teixells de ferro
que anuncien antics comerços, els empedrats dels carrers, les velles
portes de fusta, tot resumint l'essència medieval. Visitarem la Plaça
Major, la Plaça Menor, la Catedral Evangèlica i la Catedral Catòlica,
Evangèlica i Ortodoxa.
Continuarem cap a Sibiel (15 km), visitarem el petit museu que té la
més gran exposició existent d'icones sobre vidre de Transilvània, un
miracle de la creativitat artística i la inspiració religiosa nascuda de
les riqueses de la tradició cristiana ortodoxa i la imaginació de
pintors del pagès romanès.
Dinar en una casa de camperols romanesos menjar del país.
Retorn a Sibiu i part de la tarda lliure per passejar per la ciutat.
Dimecres.- Sibiu – COZIA – BUCAREST
Esmorzar. Sortida cap a Bucarest creuant les muntanyes Carpats
per la vall de l’Olt. En ruta parada a Curtea de Arges per visitar el
monestir, joia de l’arquitectura religiosa romanesa.
Continuació fins a Bucarest. Arribada i dinar.
A la tarda, passeig pel Museu de l'Aldea; es tracta d'un museu
etnogràfic a l'aire lliure com si fos un petit poble on es representen
les construccions camperoles típiques de cada regió. Es va
inaugurar l’any 1936 en un espai obert que abasta 10 hectàrees i
exhibeix al voltant de 300 cases, desmuntades en el seu lloc
d'origen i remuntades en aquest meravellós museu del poble.
Finalitzarem el dia fent una passejada pel parc Herastrau, és el més
gran de la capital amb una superfície de 187 hectàrees. Hi ha
diversos llacs comunicats entre si i compte amb diverses
instal·lacions: teatre i cinema a la fresca, jardí botànic, etc.
Dijous.-

BUCAREST

Esmorzar. Al matí, visita del Cotroceni Palace, antiga residència reial
i actual residència del president de la República Romanesa. Després
de la visita realitzarem la panoràmica de Bucarest. Comencem amb
la Catedral Ortodoxa, que va ser fundada el 1656 pel príncep
Constantin Serban. En el seu interior s’hi exhibeixen diverses
pintures, frescos, un iconostasi i les relíquies de Sant Dimitrie el Nou
Basarabov.

Dinar. Seguim pel Barri Vell per on passarem al costat de les ruïnes
de la Cort Vella. Continuem la visita de la ciutat passant per
l'Acadèmia Militar, l’Òpera Romanesa, l'Ateneu Romanès, aturantnos en el Museu Nacional d'Art que ocupa la major part de l'antic
Palau Reial (Exteriors). Continuem la visita passant per la plaça de
la Universitat, la plaça Romana, l'Arc de Triomf, la plaça de la
Premsa lliure, etc.
Nit: sortida per realitzar sopar al conegut restaurant cerveseria Caru
Cu Bere.

Divendres.-

BUCAREST

Esmorzar. Al matí, sortida per realitzar visita completa del Palau del
Parlament, edifici espectacular, el segon del món en grandària
després del Pentàgon dels EUA amb una superfície de 315.000 m2,
dels quals més de 250.000 superen els 84 metres d'altura i els 25
m. de profunditat. Els materials que van emprar van ser: noguera,
cirerer, roure, marbres de Carrara, cortines brodades amb fil d'or i
plata, catifes de 5 cm. de gruix, llums amb aranyes de bronze,
alumini i vidre, 2.800 canelobres, etc ...
Dinar i tarda lliure per gaudir dels carrers de vianants i el seu
ambient.
Nit sortida per fer un sopar folklòric.
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