
 

 

ROMANÍA 
Naturalesa i cultura 

 Sortides 2 agost 2023 | 10 dies 



 

 

ITINERARI 
El viatge ofereix una imatge gairebé completa de Romania en 10 dies. Transilvània amb les seves esglésies 
fortificades i les seves fortaleses, Bucovina amb els seus monestirs pintats, la molt autèntica regió de 
Maramures, els Carpats i la capital del país, Bucarest 
 
 
Dia 2 Manresa – Barcelona - Bucarest  
Sortida de Manresa fins a l’aeroport de Barcelona, on desprès dels tràmits de facturació, sortirem amb vol via 
punt europeu, destí a Bucarest.  Arribada i trasllat a l'hotel 4*. Allotjament. 
Si l'hora d'arribada permet, podeu iniciar la visita panoràmica de la capital. 
Bucarest: La capital de Romania és una ciutat que ofereix una diversitat d'estils d'arquitectura: francesa de 
principis del segle 20, comunista i moderna. 
La ciutat va ser esmentada per la primera vegada el 1459 en relació amb Vlad l'Empalador. 
Cridada “el petit Paris”, la ciutat sorprèn amb els seus monuments i edificis diversos. 
Llocs importants: 
*La Plaça de la Revolució – on va començar la Revolució de 1989 que porto al canvi del sistema comunista. 
* L'antic edifici del partit comunista, El Palau reial, l'Ateneu 
Romanès 
* La Universitat, la Plaça de la Universitat, el Teatre Nacional, 
el Centre dels Militars, l'Òpera 
* el Palau Cotroceni, l'Acadèmia d'estudis militars 
* el Parlament – el segon edifici del món, després del 
Pentàgon 
* L'Arc de Triomf, la Casa de la Premsa Lliure, els parcs, la 
Plaça de la Victòria, la Plaça Romana etc. 
Si per qüestions de vols, no hi ha temps, la visita panoràmica 
es farà entre el dia 2 al matí i el dia 9 del viatge a la tarda. 
Sopar al restaurant local, típic. 
 
 
Dia 3 Noblesa i reis de Romania 
Esmorzar a l'hotel. 
Al matí, breu tour panoràmic de la capital i visita del Parlament – 
el segon edifici del món (o Palau de la Primavera). Sortida cap als 
Carpats. 
Primera parada, després de 2 hores en ruta a Sinaia. Dinar al 
restaurant local.  
Sinaia és una estació de muntanya coneguda com a “Perla dels 
Carpats”. Visita del castell Peles i del monestir de Sinaia. 
Allotjament a  l'hotel 4*. 
Sopar a l'hotel i dormir. 
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Dia 4 Castells dels Carpats 
Sortida cap al poble de Bran. Visita del castell conegut com el de 
Dràcula.  Dinar al restaurant local. 
La ruta segueix fins a Brasov. El municipi Brasov va ser a través dels 
segles una de les més importants, poderoses i florents ciutats de la 
seva regió. Gràcies a la seva posició geogràfica i a la seva 
infraestructura permet el desenvolupament de moltes activitats 
econòmiques i culturals. Punts d'interès: 
- El museu de la Primera Escola Romanesa, un museu que exposa els 
primers llibres impresos en llengua romanesa 
- L'Església Negra - una cèlebre església en estil gòtic començada el 
1384 i acabada el 1477, i que va rebre la denominació actual després 
de l'incendi general de 1689. 
- L'església de Sant Nicolas - que data del segle XIV. 
- Els murs de les antigues fortificacions 
- La muntanya Tampa 
Tota la regió de Brasov té un caràcter alemany-medieval. 
Allotjament a l'hotel 4*  
Sopar i allotjament. 
 
Dia 5 Transilvània medieval 
Esmorzar a l'hotel. 
Sortida cap al centre de Transilvània. 
La primera parada serà a Sighisoara – fortalesa medieval del segle 12, 
llistada UNESCO. 
Visita de l´interior de la fortalesa. Aquesta ciutat és coneguda també 
com el lloc on va néixer Vlad l'Empalador – el príncep que va donar 
naixement a la llegenda de Dràcula. 
Dinar en restaurant local a Sighisoara o Tirgu Mures. 
En ruta cap a la destinació final del dia, es passa pel Tirgu Mures – 
amb el seu estil d'arquitectura Art Nouveau. 
A la tarda, arribem a Bistrita, petita ciutat medieval, part de 
Siebenburgen. 
Allotjament i sopar a l'hotel 4*, com Coroana d'Aur, esmentat a la novel·la Dràcula de Bram Stoker. 
 
Dia 6 Creuant els Carpats de Transilvània a Bucovina i Monestirs de Bucovina, Patrimoni de la Humanitat 
Esmorzar a l'hotel i sortida de Brasov cap a una altra regió – Bucovina. 
Es creuen els Carpats per pas Bargau, també esmentat a la novel·la “Dràcula”. Parada fotos als punts més 
espectaculars. 
Tarda dedicada a la visita dels monestirs – monuments UNESCO, famosos pels frescos exteriors originals. 
Amb pintures originals del segle 16-17, els monestirs són espectaculars i sorprenents: Moldovita, Voronet. 
Dinar en ruta. Visita del Museu d'Ou pintat al poble de Vama. Al final de les visites, anada cap a la petita ciutat de 
Gura Humoruluil. 
Allotjament i sopar a hotel 4*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dia 7 De Bucovina a Maramures 
Esmorzar a l'hotel. 
Sortida de la regió de Bucovina en direcció de la regió de Maramures. Es creuen els Càrpats pel Pagament Prislop. 
Hi haurà esglésies de fusta, portes grans de fusta, cases tradicionals. Si sou diumenge, la gent surt de l'església en 
vestits tradicionals. Pobles a veure: Barsana amb el seu monestir – és més gran de la regió, amb totes les 
construccions de fusta, Bogdan Voda. Dinar a casa local en ruta. 
Visita del monestir alegre de Sapanta i la ruta segueix fins a la ciutat de Baia Mare. 
Acomodació a l'hotel 4*. Sopar i allotjament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 8 De tornada a Transsilvània 
Esmorzar. 
Sortida cap al centre de Transilvània, a la seva altra part. 
La primera parada serà a Cluj Napoca – ciutat important de la 
regió, antiga capital de Transilvània, gran centre universitari. 
Passeig pel centre i dinar. La ruta segueix després cap a Alba 
Iulia. 
Allotjament a l'hotel 4*, sopar I allotjament.  
 
 
Dia 9 Transilvània saxona medieval 
Esmorzar. 
Al matí, passeig a la impressionant fortalesa en estil Vauban d'Alba Iulia, renovada completament i amb una 
història impressionant. 
Sortida cap a Sibiu. En ruta, visita de Sibiel, primer poble de turisme rural a Romania, que allotja un museu 
d'icones sobre vidre i una església pintada a l'interior. Dinar a una casa local. Continuació cap a Sibiu – ciutat 
capital europea de la cultura el 2007. 
 
Sibiu: ciutat amb centre medieval, és un dels llocs més “vius” del país. Va ser Capital Europea de la Cultura el 2007 
i continua sent un centre de molts esdeveniments de tota mena. Acomodació a l'hotel 4* , sopar i allotament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Dia 10 Valaquia i Transfagarasan 
Esmorzar a l'hotel. 
Sortida cap a Bucarest, prenent una de les rutes més espectaculars del país, la Transfagarasan. 
La propera parada serà a Curtea de Arges – petita ciutat de llegendes. Visita del monestir on estan enterrats els 
reis de Romania. Allà mateix coneixerem les llegendes del constructor Manole i de la seva esposa Ana. 
Dinar al restaurant local i continuació cap a Bucarest. Tour panoràmic, (si no s'ha fet en arribar). 
Arribada i allotjament al mateix hotel de la primera nit. 
 
 
 

 
 
 
Dia 11 Bucarest – Barcelona - Manresa 
Esmorzar a l'hotel i trasllat fins a l’aeroport, on després dels tràmits de facturacio, sortirem amb vol via punt 
europeu fins arribar a Barcelona.  
Recollida d’equipatge i trasllat de nou fins a Manresa.  
 
 
Preu per persona: 2.375€ 
Suplement habitación individual: 365€ 
 
 
 
Serveis inclosos: 
-Trasllat Manresa-aeroport-Manresa  
-Vols Barcelona-Bucarest-Barcelona (via punt europeu) 
- 9 nits allotjament en hotels 4* /esmorzar inclòs 
- Pensió completa del sopar del dia 1 a l'esmorzar del dia 10 (3 plats + aigua) 
- Entrades als llocs turístics de l'itinerari 
- Acompanyant de l’agència des de Manresa 
- Guia de parla espanyol durant tot el recorregut 
- Transport en bus turístic amb xofer  
- Assegurança médica i de cancel·lació  
 
 


