
AMICS UNESCO BARCELONA                                             

ROMANIA 

Patrimoni de la Humanitat 

Paisatges i Ciutats monumentals 

Els monestirs de Bucovina 

Del 20 al 28 de Juliol 2015 

    
Amb la seva rica i popular herència, els pobles pintorescos i els paisatges meravellosos, Romania es converteix 
en un país fascinant, una barreja d’allò nou i d’allò antic, on diferents cultures, com la romana, la saxona, 
l’húngara i l’armènia, conviuen en perfecta harmonia. Durant el viatge, descobrirem pobles encantadors amb  
el mateix aspecte que tenien al segle XIX i ciutats modernes amb construccions impressionants, així com 
diferents tradicions i estils de vida, mostra d’un passat interessant. Deixi’s seduir per Romania!  
 

DIA:  20 JUL 2015 LLOC:  AEROPORT BCN, T1 HORA:  9,30 h. 

 

20/07 · BARCELONA – BUCAREST   
21/07 · BUCAREST, CAPITAL MONUMENTAL 
22/07 · BUCAREST – SINAIA – AZUGA – BRASOV 
23/07 · BRASOV, VISITEM SIBIU I SIBIEL 
24/07 · BRASOV, VISITEM BRAN I SIGHISOARA 
25/07 · BRASOV – PREJMER – LACU ROSU – BICAZ – 
PIATRA NEAMT    
26/07 · PIATRA NEAMT, VISITEM ELS MONESTIRS DE 
BUCOVINA  
27/07 · PIATRA NEAMT – BUCAREST 
28/07 · BUCAREST – BARCELONA      

PREU PERSONA HABITACIÓ DOBLE: SOCIS/ES 1.400,- €  
NO SOCIS/ES 1.430,- € 

 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 250 EUR 
El Preu Inclou:  El Preu No Inclou: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista  
Taxes Aèries  
Assegurança Bàsica de Viatge  
HOTELS 4**** en tot el Circuit 
Viatge amb règim de Pensió Completa  
Aigua Mineral sense gas durant tots els Àpats  
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
Guia-acompanyant des de Barcelona 
Grup Mínim 25 participants  

Tot tipus d’extres 
Tot allò No Especificat 

Begudes No Incloses 
Assegurança de Cancel·lació: 30 EUR  
(a contractar amb la primera paga i 

senyal)  
 

Visites de Temàtica Cultural Incloses: 

Visita guiada de Bucarest amb Entrada al Parlament · Visita del Museu del Poble al Llac Herastrau · Visita guiada de 
Bucovina amb Entrada al Monestir de Neamt · Ruta dels Monestirs UNESCO de Bucovina amb Entrada a Sucevita, 

Voronet i Moldovita · Visita guiada de Sighisoara · Visita guiada de Brasov amb Entrada a l’Església Negra · Visita 
guiada de Sinaia amb Entrada al Castell Peles i al Monestir de Sinaia · Visita guiada del Castell de Bran “Dràcula” · 

Visita guiada de Sibiu · Visita guiada de Sibiel amb entrades al Museu de les Icones · Visita guiada de la Fortalesa de 
Prejmer · Visita del Llac Roig · Visita de les Gorges de Bicaz  

INFORMACIÓ I RESERVES: Amics Unesco Barcelona. Organització Tècnica:  Kulturalia Viatges GC  1377 
      

 

ROMANIA, Patrimoni de la Humanitat   ·    Del 20 al 28 de Juliol 2015     

DIA:  20 JUL 2015 LLOC: AEROPORT BCN, T1     HORA: 9,30 h. 

DIA 1 BARCELONA – BUCAREST 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona 2 hores abans del vol Facturació dels equipatges i embarcament per a 



sortir amb el vol direcció a Bucarest. Arribada a l’Aeroport de Bucarest, assistència per part dels nostres 
corresponsals i trasllat al centre de la ciutat. Avui coneixerem aquesta capital, coneguda també com la “Petita 
París de l’Est”, que encara conserva aquells trets que la van fer mereixedora d’aquest sobrenom durant els 
anys 30, com són els espaiosos parcs i els seus bonics jardins, els amplis boulevards, l’estil neoclàssic francès 
dels edificis i l’Arc de Triomf, entre d’altres. També descobrirem bonics cafès, on es conserva una vida 
cultural molt rica i variada, i una arquitectura fascinant amb una barreja caòtica d’estils tan diferents com 
l’autòcton “brancovenesc”, el francès eclèctic, el realistacomunista i l’arquitectura ultramoderna de les 
construccions recents. Trasllat a l’hotel, Sopar i Allotjament.  

 
DIA 2 BUCAREST, CAPITAL MONUMENTAL 

Esmorzar i visita extensa de la ciutat. Coneixerem l’Ateneu Romà (exterior), construït segons el projecte de 
l’arquitecte francès Albert Galleron i gràcies als diners d’una col·lecta pública. Actualment és la seu de la 
Filarmònica George Enescu, on s’han citat els músics més famosos de tots els temps, inclosos George Enescu, 
Pau Casals i Richard Strauss. Per l’avinguda de la Victòria podrem veure molts edificis construïts en estil 
eclèctic com el Cercle Militar, el Museu Nacional d’Història (exterior) de finals del segle XIX, segons l’estil 
neoclàssic francès. Entrarem a l’actual Palau del Parlament, anteriorment Palau del Socialisme i segon edifici 
més gran del món després del Pentàgon. Actualment, l’edifici acull al seu interior el Tribunal Constitucional, 
dotze sales de concert, dotze sales de teatre, jutjats de casaments, un Centre Internacional de Conferències, 
el Museu de l’Art Contemporani, el Museu de Vestits Folklòrics i el Parlament, així com diverses escales de 
marbre en forma de creu, despatxos i habitacions amb ornamentacions daurades i mobles de fusta noble. 
Popularment se’l coneix com Casa Poporului (“Casa del Poble”), nom original que fou canviat després de la 
caiguda de la dictadura comunista. Dinar a un bon restaurant local. A la tarda, visitarem el Museo del Poble, 
situat al veïnat del Llac Herastrau. És el museu etnogràfic a l’aire lliure més important del país i aquí es poden 
veure les construccions típiques de cada regió. Actualment el complex abarca 10 hectàries amb 71 àrees que 
exhibeixen 370 construccions diferents, 42 cases dotades d’utensilis i objectes domèstics, diverses esglésies de 
fusta, molins d’aigua, portes amb gravats, etc. A cada construcció s’aprecia l’evolució de l’arquitectura rural 
des del segle XVII fins als inicis del segle XX, així com l’evolució dels materials i tècniques de construcció, etc. 
Acabarem amb la visita de l’Església Patriarcal. Sopar i Allotjament a l´hotel.    

 
DIA 3 BUCAREST – SINAIA – AZUGA – BRASOV 

Aquest matí deixem Bucarest i penetrem a l´interior del país fins arribar a la ciutat de Sinaia, bonica localitat 
considerada com la « Perla dels Càrpats ». A Sinaia farem una visita al Castell Peles, antiga residència d’estiu 
de la família reial (Carol I i Elisabeta) fins arribar a Ceaucescu i els seus alts càrrecs. Fou construït a partir del 
1875 i actualment és considerat com el més bonic exemple del sudest d’Europa. Les seves línies ens recorden 
als clàssics palaus renaixentistes alemanys amb la seva barreja de torres altes, balcons, galeries i columnes que 
formen un conjunt d’elements arquitectònics europeus. El castell, obert al públic després de la caiguda de la 
monarquia, alberga 160 habitacions, una biblioteca i gran quantitat de sales, incloent la sala d’armes, la sala 
florentina i la sala de música. Als voltants del castell es van construir unes esplèndides cases d’esbarjo que van 
servir de residència a l’aristocràcia, a més a més de luxosos hotels i una àmplia varietat d’establiments. A 
continuació, farem una breu parada al Monestir de Sinaia, considerat com la « Catedral dels Càrpats » i fundat 
per Mihail Contacuzino l’any 1695 a la tornada de la seva pelegrinació a Terra Santa. Dins del mateix monestir 
hi ha una biblioteca i un museu que conté objectes d’interès cultural i art medieval. Dinar a Azuga. 
Continuació del trajecte cap a la ciutat de Brasov. Breu visita d´aquesta magnífica localitat, amb la Plaça del 
Consell i l’Església Negra. Aquesta església fou construïda entre el 1385 i el 1477 pel rei Segismund i és 
considerada el monument més representatiu i més gran del gòtic romanès, amb un òrgan de 4000 tubs al seu 
interior, un dels més grans del país. Continuarem el recorregut fins a la bonica Plaça Gran de Brasov, on 
botigues de luxe, cafès i restaurants permeten al viatger passar una tarda agradable, passejant i gaudint d’una 
ciutat moderna. Acabades les visites, Sopar i Allotjament a l´hotel. 

 
DIA 4 BRASOV, VISITEM SIBIU I SIBIEL 

Esmorzar i sortida cap a Sibiu, Capital Cultural Europea l’any 2007 i possiblement la més encantadora de totes 
les ciutats de Transilvània. Envoltada de parets i torres de defensa, algunes de les quals estan molt ben 
conservades, i dividida entre la “ciutat alta” i la “ciutat baixa” com la majoria de ciutats saxones. Farem un 
interessant recorregut a través dels seus elements més característics, com ara la Paret de Defensa, l’Escala, la 
Porta, la Torre dels Terrissers, la Torre dels Fusters, la Torre del Molí, la Torre del Consell, l’exterior de la 
Catedral Evangèlica i l’exterior del Museu Brukental, antiga residència del baró Samuel Bruckenthal, home 
d’Estat austríac i governador de Transilvània i gran amant de la cultura. Tot seguit, tindrà lloc la visita del 
Museu de les Icones, al poble de Sibiel, on hi ha exposades les pintures sobre vidre més grans d’Europa. Dinar 
típic romanès. A la tarda, tornada a Brasov. Sopar i Allotjament. 

 
DIA 5 BRASOV, VISITEM BRAN I SIGHISOARA 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem el famós Castell de Bran, construït entre 1377 i 1382 sobre una roca 
de 60 metres d’alçada que servia com a defensa davant dels invasors turcs i reconvertit en lloc de duana entre 
Valaquia i Transilvània quan aquests territoris encara eren independents. Durant el regnat de Mircea el Vell 
(l’avi de Vlad Tepes), el castell fou propietat dels prínceps de Valaquia i se suposa que allà es va allotjar 
Dràcula en diverses ocasions. Aquest suposat esdeveniment i la imponent i misteriosa silueta de l’edifici, amb 



quelcom de fantasia afegida, han sigut motius suficients per alimentar la història i la ficció al voltant d’aquest 
personatge. Sortida cap a la localitat medieval de Sighisoara. Dinar en un restaurant local. A la tarda, 
visitarem aquesta ciutadella saxona d’origen romà que representa la Romania medieval en el seu màxim 
esplendor i és considerada una de les ciutats més boniques i millor preservades de Romania i d’Europa Oriental. 
Lloc de naixement de Dràcula, aquest poble medieval està entre els més encantadors de Transilvània amb els 
seus carrerons estrets, torres de defensa, esglésies, cases molt antigues i passeigs secrets. Cal destacar la 
Torre del Rellotge (exterior), del segle XIV, que fou seu del Consell Comunal i dipòsit dels arxius i del tresor 
de la ciutat, així com l’Església Evangèlica, construïda al segle XIII i que antigament formà part d’un convent 
de dominics. Acabades les visites, retorn a Brasov. Sopar i Allotjament. 

DIA 6 BRASOV – PREJMER – LACU ROSU – GORGES BICAZ – PIATRA NEAMT 

Esmorzar a l´hotel. Sortida cap al Nord de Romania tot parant a la localitat de Prejmer, on visitarem la seva 
fortalesa i l´església fortificada medieval, inscrita com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Al bell mig 
de la regió de Transilvània emergeix aquest complexe religiós fortificat, amb poderoses muralles i torres 
defensives, construït durant el segle XIII sota les ordres dels Cavallers Teutons i és considerada com una de les 
més ben conservades d´Europa. Continuació del trajecte a Lacu Rosu, el Llac Roig, amb una superfície de 115 
hectàrees al bell mig de paisatges encisadors. Dinar en un restaurant regional. A la tarda, continuarem el 
trajecte cap al Nord tot passant per les espectaculars Gorges de Bicaz, un canó natural format pel pas del riu 
Bicaz situat a la zona central dels Càrpats, oferint uns estrets vertiginosos i un paisatge bucòlic. Arribada a la 
ciutat de Piatra Neamt, a la regió de Bucovina. Sopar i Allotjament a l´hotel.  

DIA 7 PIATRA NEAMNT, VISITEM ELS MONESTIRS DE LA BUCOVINA (UNESCO) 

Esmorzar a l’hotel. Avuí descobrirem els famosos Monestirs de la Bucovina. Aquests monestirs, exponències de 
l’art amb influències bizantines, reflexen el desenvolupament de la civilització de Moldova als segles XV i XVI 
sota el regnat de Stefan cel Mare (1457-1504). La història ens explica la tradició d’aquesta regió que els 
prínceps i els boiards construïssin esglésies i monestirs després de cada batalla guanyada contra els turcs com a 
símbol d’agraïment cap a Déu. Els pintors, inspirats en l’Art Bizantí, van pintar les esglésies amb colors naturals 
i representant escenes de la Bíblia, la major part declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Començarem per visitar el monestir de Neamt, el més antic de Moldova i la seva fortalesa (“Cetatea 
Neamtului”) fou un punt clau en la defensa de la zona. Tot seguit anirem a descobrir el Monestir de Voronet, 
construït per Estebado el Gran l’any 1488, és el més famós de la regió de Bucovina i és considerat com la 
“Capella Sixtina” d’Orient. Els seus frescos pintats en colors vius, es van afegir més tard i les pintures 
representen una mostra de l’adaptació de l’art clàssic bizantí a la realitat moldava. És per això que les 
trompetes dels arcàngels tenen la forma de les túniques que utilitzaven els paisans de la regió i les ànimes 
confinades a cremar-se als focs de l’infern tenen turbants com els dels enemics turcs. A continuació, visitarem 
el Monestir Moldovita, construït per Petru Rares (el fill d’Esteve el Gran) l’any 1532. Dedicada a l’Anunciació, 
l’església mostra a l’exterior pintures de color ocre groguenc sobre un fons blau que encara manté el seu 
esplendor amb representacions de l’Arbre d’Isai i l’Acatistus Himnus. A l’interior de l’església encara existeixen 
alguns mobles del segle XVI, com el tron del príncep Petru Rares. Hi ha també una estàtua d’aquest príncep 
que va construir el monestir. Dinar en un restaurant regional. A la tarda, visitarem el Monestir Sucevita, 
ciutadella sòlida de pedra amb torres massisses, contraforts i camins defensius, situat a una magnífica vall 
verda. Les pintures exteriors estan molt ben conservades, destacant especialment la façana nord, la més 
important per la seva amplitud i contrast, amb l’escena, pràcticament intacta, de l’escala de les Virtuts. Entre 
tots els monestirs, Sucevita té el major nombre de pintures. Sopar i Allotjament a l´hotel. 

DIA 8 PIATRA NEAMT – BUCAREST 

Esmorzar a l’hotel. Avui deixarem la regió de la Bucovina i tornarem cap a la capital de Romania, la ciutat de  
Bucarest. Arribada prevista al migdia i Dinar en un restaurant local. A la tarda, hi haurà disponibilitat per a 
seguir visitant la magnífica capital romanesa i també gaudirem de temps lliure per a poder fer les darreres 
compres. Posteriorment a una hora prèviament indicada farem un Sopar de Comiat en un restaurant local. 
Trasllat a l’hotel per Allotjament.  

DIA 9 BUCAREST – BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. A una hora indicada, trasllat a l’Aeroport “Henri Coanda” de Bucarest i tornada a 
Barcelona en vol de línia regular. Arribada a l’Aeroport de Barcelona. Final del viatge i dels serveis, tot 
desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per Romania.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla de Vols provisional TAROM 
20/07/15 RO422 Barcelona - Bucarest 11h30 – 15h40 
28/07/15 RO421 Bucarest – Barcelona 08h20 – 10h40 

 
 
 

           
 

 

 

 

INFORMACIÓ I RESERVES:      Amics de la Unesco de Barcelona 
Cal confirmar el més aviat possible al telf. 934520552 o bé al 932803760 i 

 Ingressar la paga i senyal de 400,- euros 
 

 

Organització Tècnica:   Kulturalia Viatges GC 1377           

 

 

 


