
URMAR PE URME DRACULEI

8 zile
incepand cu

290 €

Itinerar
ZIUA 1: SPANIA - BUCURESTI - PREDEAL
Sosire la aeroportul din Bucuresti, primirea ghidului romanesc si condus catre Carpati 
pana la Predeal. Seara, cina festiva cu degustare de vinuri la restaurantul „Cabana Trei 
Brazi”.

ZIUA 2: PREDEAL - BRAN - BRASOV – PREDEAL
Dimineata mergem la Bran, cunoscut si sub numele de „Castelul lui Dracula”.
Turnul și castelul împușcătorului au fost construite în secolul al XIV-lea și au servit locuitorilor 
din apropierea Brașovului ca parte a centurii lor de protecție împotriva otomanilor.
Castelul a fost resedinta reginei romane Maria in perioada interbelica, dar a fost 
transformat in muzeu.
Continuam spre Brasov, orasul a fost intemeiat in secolul al XIII-lea de Cavalerii Ordinului 
German si timp de secole a fost un centru economic si spiritual al sasilor transilvaneni, care 
pana in secolul al XIX-lea reprezentau majoritatea populatiei. Tur de oraș în centrul 
orașului și vizitarea celor mai importante obiective turistice: Biserica Neagră cu orga sa 

Buchholz (vizită la interior), zidul medieval al orașului din jurul orașului vechi istoric cu case 
elegante medievale târzii, Piața Primăriei, Calle de la Cuerda , La Puerta Ecaterina și Mica 
Biserică Ortodoxă Ascunsă în centru.

ZIUA 3: PREDEAL – AGNITA – BAZNA

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Mergem spre vest, unde vizitam cetatea Fagaras, care a fost cucerita de printul Dracula in 
secolul al XV-lea.
Apoi, via Agnita, mergem spre Medias, unde vizitam bisericile fortificate. Cel mai 
impresionant reper al orasului este Turnul-Trumeta, unde printul roman Vlad Tepes 
(echivalat si cu figura de groaza a lui Bram Stoker 'Dracula') a fost inchis de regele 
Ungariei.

ZIUA 4: BAZNA – SIGHISOARA – BAZNA
Bisericile fortificate din Transilvania sunt considerate unul dintre cele mai cunoscute 

monumente istorice ale sașilor transilvăneni.
Unele dintre bisericile fortificate au fost mai bine conservate decât în   alte părți ale Europei 
și sunt, în același timp, certificate valoroase ale construcției generale a Wehrkirchen. Dupa 
micul dejun mergem la Biertan, vizitam cea mai mare biserica fortificata din Transilvania. 
Până în secolul al XIX-lea, aici a fost și reședința episcopilor protestanți ai Transilvaniei.

Continuam spre Sighisoara, care este cea mai frumoasa si mai bine conservata cladire 
medievala, in stil renascentist si baroc taran-gotic, din aceasta parte a Europei.

Densitatea mare de monumente de arhitectură, clădiri publice, ziduri de fortificații, turnuri 
de apărare și apartamente, care împreună formează un complex unic și bine asamblat de 
clădiri de o valoare istorică incalculabilă. Vizităm Biserica Dealului, care este locul de 
naștere al lui Dracula și Biserica Santa Maria.
După-amiaza plimbare cu trăsura cu cai de la Bazna până la biserica fortificată din Boian, 
care era deținută de domnitorul moldovean Ștefan cel Mare (dar de la sași, pentru ajutorul 
său împotriva turcilor).

ZIUA 5: BAZNA – SIBIU
Dimineata plecam la Sibiu, Capitala Culturala Europeana in 2007 este un oras care a jucat 
un rol economic si politic important in Transilvania de-a lungul istoriei. Clădirile Porții Mari 
și Mici, Palatul Brukenthal (Muzeul de Artă) și Podul Lie sunt doar câteva dintre 
monumentele de arhitectură care caracterizează întregul peisaj urban.

În timpul turului de oraș sunt vizitate cele mai importante obiective ale orașului: biserica 
parohială protestantă, Palatul Brukenthal.
În biserica evanghelică se poate vedea piatra funerară a fiului lui Dracula, Mihnea cel Rău. 
Vizită de noapte la Muzeul Icoanelor din Sticlă Sibiel. După aceea, o cină veselă cu fermierii 
de munte din Sibiel.

ZIUA 6: SIBIU - POIENARI - BUCURESTI Plimbare 

prin Valea Veche până în Țara Românească.
Scurtă oprire la mănăstirea Cozia (sec. XIV). Vizităm apoi ruinele Castelului Poenari, unde a 
domnit prințul Dracula. Sosire in Bucuresti dupa-amiaza. Cina festiva cu program folcloric 
in restaurantul „Pescarus”.

ZIUA 7: BUCURESTI
Excursie la Snagov cu barca peste lac spre Insula Snagov. Aici, se află mănăstirea Snagov și 
mormântul domnitorului Dracula. În același timp, puteți vedea



ruinele închisorii. Dupa-amiaza tur de oras in Bucuresti cu vizita la Muzeul Poporului, 
Biserica Patriarhala si Piata Revolutiei. Seara, mancare tipica la restaurantul „Dracula”.

ZIUA 8: BUCURESTI - SPANIA
Dimineața liber. Apoi transfer la aeroport, întoarcere în Spania.

Preturi

10
oameni

cincisprezece

oameni

douăzeci

oameni

25
oameni

30
oameni

35
oameni

40
oameni

Patru cinci

oameni
persoane minime

Pret per persoana
(DZ/CP)

430 € 370 € 340 € 325 € 315 € 305 € 295 € 290 €

Suplimentare EZ 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
Supliment pentru bilet 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Ce include:

• 7 nopti de cazare in hoteluri de 3* si 4*
• Jumătate de pensie

• Ghid vorbitor de spaniolă

• plimbare cu trasura

• 4 cine de sarbatori

• program folcloric
• Tur cu barca
• Servicii de bagaje în hoteluri
• Transport cu masina/autobuz/microbuz modern conform programului

Nu include:

Asigurare de calatorie

Nimic din ce nu este specificat în secțiunea „Ce este inclus”


