
VIZITU  RUMANION...VIZITU  RUMANION...VIZITU  RUMANION...VIZITU  RUMANION...    

...DE  ...DE  ...DE  ...DE  KARPATOJ KARPATOJ KARPATOJ KARPATOJ     ĜIS  IS  IS  IS  LA  DELTO  DE  DANUBOLA  DELTO  DE  DANUBOLA  DELTO  DE  DANUBOLA  DELTO  DE  DANUBO    

                                              (31.05 - 11.06.2016)             
 

  Programo 
 

I – La unua etapo – Bukareŝto, la ĉefurbo de Rumanio 
 

tranoktado en Bukareŝto: 31.05/1.06, 1/2.06., en hotelo HELL`O – Gara de Nord, Calea Grivitei 143 

 

Mardon,  31.05. 
akcepto en Bukareŝto, laŭ interkonsento kun partoprenantoj 

21.00 – 22.00  interkonatiĝo kaj anonco de la programo en akceptejo de la hotelo HELL`O – Gara  

                       de Nord, Calea Grivitei 143 
 

Merkredon, 01.06.  
09.00 – 13.00  vizito de la la malnova centro de Bukareŝto kaj de la Palaco de la Parlamento  

13.30 – 15.30   komuna tagmanĝo en tradicia restoracio  

15.30 – 18.00   ĉiĉeronado tra historiaj stratoj kaj placoj de Bukareŝto 

18.00 – libera programo 
 

II – La dua etapo –Transilvanio 
 

tranoktado en Braŝovo: 2/3, 3/4, 4/5 ,5/6.06, en hotelo Coroana, Str. Republicii nr. 62 
 

Jaŭdon, 02.06. 
08.00 –  forveturo de Bukareŝto tra valo de Prahova 

10.30 – 11.30  vizito de la Monaĥejo Sinaia kaj ties muzeo 

12.00 – 13.00  vizito de la reĝa kastelo Peleŝ (Sinaia) 

13.30 – 15.00  komuna tagmanĝo, Sinaia 

15.30 – 17.00  vizito de la Muzeo pri nacia komponisto Geoge Enescu (Georgo Enesko) 

18.00 –  alveno en Braŝovo, libera programo 

 

Vendredon,  03.06.  
09.00 – 13.00  vizito de la urbofortikaĵo Braŝovo, Bastiono de Teksistoj, Muzeo pri Braŝovo  

13.30 – 14.30  komuna tagmanĝo, Braŝovo  

15.00 – 17.00  vizito de la fortikigita preĝejo Preĵmer 

18.00 – alveno en Braŝovo, libera programo 

 

Sabaton,  04.06.  
08.00 –  forveturo de Braŝovo al Fagaraŝi 

09.30 – 10.30  vizito de la Monaĥejo Sambata de Sus, C-tin Brancoveanu (K. Brankoveanu) 

11.00 – 12.00  vizito de ĉevalbredejo Sambata de Sus 

12.00 – 13.30 .....vojaĝo al Sibiu 

13.30 – 14.30   komuna tagmanĝo, Sibiu  

14.30 – 16.00  vizito de la Muzeo pri popoltekniko Astra – Dumbrava Sibiu                            

16.00 – 18.00  vizito de la historia centro de la urbo Sibiu, kultura ĉefurbo de EU en 2007; A. Csek 

18.00 – memstara vespermanĝo en Sibiu 

22.00 – alveno en Braŝovo 

 

Dimanĉon, 05.06.  
08.00 –  forveturo de Braŝovo al Sigiŝoara 

10.00 – 12.00 vizito de la urbofortikaĵo Sigiŝoara  

13.30 – 15.00  komuna tagmanĝo,  

16.00 – 18.00  vizito de la kastelo Bran (Drakula) kaj banloko Poiana Braŝov 

19.00 –  alveno en Braŝovo,  libera programo 
 

 



III – La tria etapo – Delto de Danubo 
 

Lundon, 06.06. 
09.00 – forveturo per buso de Braŝovo al Tulĉea, la deirpunkto por ekskurso en Delto de Danubo;  

  tagmanĝo survoje 
16.00 – alveno en Tulĉea, enŝipiĝo kaj vespermanĝo sur ŝipo 
 

de Lundo ĝis Ĵaŭdo (06.06. - 09.06.) - DELTO de DANUBO, laŭ itinero 

tranoktado sur hotelŝipo (6/7, 7/8, 8/9.06) 

Vizito per boatoj sur kanaloj kaj lagoj (en rezervejo de Biosfero, unika en Eŭropo). 
 

Jaŭdon, 09.06  
14.00 –  forveturo de Tulĉea, vizito de la marbordo de la Nigra Maro 

alveno en Bukareŝto je la 20.00 
 

tranoktado en Bukareŝto 9/10; 10/11.06, en hotelo HELL`O – Gara de Nord, Calea Grivitei,143 
 

Vendredon,  10.06.  
- 09.30 – 11.30  vizito de la Palaco Cotroceni (Kotroĉeni) 

- 11.30 – 13.00  vizito de Bukareŝto per buso; Muzeo de la Rumana Kamparano 

- 13.00 – 15.00  komuna tagmanĝo  

- 15.30 – 17.30  promenado en Muzeo de la Vilaĝo (subĉiela)  

- 18.00 – adiaŭa vespero 
 

Sabaton, 11.06.  
- rehejmeniĝo (forflugo de la flughaveno Otopeni-Henri Coanda, Bukareŝto) 

 

====================================================================== 

La prezo de la 12 taga ekskurso estas 735 Eŭro, kalkulita por loĝado en dulita ĉambro. 

Por dulita ĉambro vi mem devas indiki kunĉambranton! 

Kaze ke ankaŭ la organizanto ne trovas por vi kunloĝanton, oni pagos la prezon por unulita ĉambro. 

Por loĝado en unulita ĉambro la prezo estas 955 Eŭro. 

La aliĝoj estos pritraktitaj laŭ la ordo de la alveno, pro limigitaj lokoj sur hotelŝipo en Delto de 

Danubo. 

La aliĝo validas post ĝiro de minimume 400 Eŭro, en la konton: 

 

IBAN: RO21INGB0000999901157937- BIC(SWIFT): INGBROBU  

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, por Rodica Todor 

La ceteron oni pagos je la alveno. 

Por interesitoj, la kontaktadresoj estas: 

 
s-ino Rodica Todor  poŝtel.       +40 722 792849 

                                retadreso:  rodica_todor@yahoo.com 

 
Vi povas alvoki aŭ kontakti min per SMS.  

La servo "roaming" por ĉiuj komunikad-retoj per poŝtelefonoj funkcias en tuta lando laŭ la tarifoj 

de EU.  


