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Екскурзия в Трансилвания, Румъния 

Стара Загора -Сибиу – Сигишоара – Бран – Брашов – Синая-

Стара Загора  

 

16.06 – 19.06.2016 

3 нощувки  

Цена: 295 лева 
 

Програма: 
 

Първи ден – 16.06.2016 

Отпътуване от Стара Загора в 04:00 часа по маршрут Стара Загора – Русе – 

Сибиу. Преминаваме през българо-румънската граница по Дунав мост – гр. Русе. 

Следобяд  пристигане в Сибиу. Наричан още „малката Виена”, Сибиу се гордее с 

репутацията си на най-красивия град в Румъния и през 2007 г беше избран за 

културна столица на Европа. Центърът на града е включен в списъка на 

ЮНЕСКО за световното културно наследство. 

Настаняване в хотел 3*. Вечерна  разходка с екскурзовода из Сибиу.  

Възможност за вечеря в хотела(по заявка и срещу допълнително заплащане).  

Нощувка. 

 

Втори ден – 17.06.2016 

Закуска. Пешеходна обиколка на Сибиу с екскурзовода (продължителност 

около 3 часа) – крепостните стени, залата Талия, природонаучния музей 

(отвън), пл. „Шилер”, Големия площад – католическата църква „Св. Троица”, 

Синята къща, двореца Брюкентал,   къщата Талер, къщата Луч, Кулата на 

mailto:nvtours@abv.bg
http://www.nvtours.bg/


 
         Лицензиран туроператор                                      Нац. тел.: 0700 10 027 
         гр. Стара Загора                                                      Тел. /Факс: 042/ 636 640 
         бул. „Руски” №56                                                   GSM: 0888/ 295 358; 0879/ 532 246 

         e-mail: nvtours@abv.bg                                             www.nvtours.bg 

 

Съвета, Малкия площад, Моста на лъжите, Люксембургската къща, ниския град, 

пл. „Юе”, евангелистката църква „Св. Богородица”,  православната катедрала. 

Свободно време. Около обяд отпътуване за Сигишоара. Разглеждане на един от 

най-добре запазените средновековни градове в Европа, включен в списъка на 

световното културно наследство на ЮНЕСКО. Той е един от седемте укрепени 

града в Трансилвания. Неговият исторически център, с островърхите си кули, 

павирани улички и средновековни къщи, напомня на Стара Прага или на центъра 

на Виена. Пешеходна разходка: Цитаделата, Часовниковата кула, църквата на 

Доминиканския манастир, родната къща на Влад Цепеш - Дракула, 

Венецианската къща, Покритото стълбище. 

След това отпътуване за елегантния планински курорт Синая.  

Синая се намира в сърцето на Карпатите, Румъния. Името на града е свързано с 

манастира построен тук през 17 век от румънски благородник, след 

завърщането му от Светите места и Синайския полуостров в Египет. Градът е 

част от курортен комплекс, разположен в долината на река Прахова, 

подходящо място за зимна ски ваканция или лятна почивка. 

Пристигане в Синая вечерта. Настаняване в хотел 3*. Възможност за вечеря в 

традиционен ресторант(по заявка и срещу допълнително заплащане).  

Нощувка. 

 

Трети ден – 18.06.2016 

Закуска. Сутринта - посещение на замъка Бран (наричан „замъка на Дракула”), 

величествена средновековна крепост, кацнала върху скалисто възвишение над 

дефилето на р. Бран. Въпреки че всъщност замъкът няма нищо общо с Влад 

Цепеш, прототип на известния литературен герой граф Дракула, той е обвеян в 

легенди и представлява интерес с живописното си разположение, с добре 

запазената си средновековна архитектура и с интериорите си, датиращи от 

времето на любимата на румънците кралица Мария.  

Следобед – разглеждане на Брашов, чийто център представлява истински 

шедьовър на бароковата архитектура. Пешеходна обиколка – вратата Шей, 

вратата Катерина (останали от крепостните стени на града), синагогата 

mailto:nvtours@abv.bg
http://www.nvtours.bg/


 
         Лицензиран туроператор                                      Нац. тел.: 0700 10 027 
         гр. Стара Загора                                                      Тел. /Факс: 042/ 636 640 
         бул. „Руски” №56                                                   GSM: 0888/ 295 358; 0879/ 532 246 

         e-mail: nvtours@abv.bg                                             www.nvtours.bg 

 

(отвън), Улицата на въжетата, която има репутацията на най-тясната улица в 

Европа, Черната църква, църквата „Св. Троица”, Площада на Съвета, където бие 

сърцето на града, сградата на Съвета, православната катедрала „Успение 

Богородично”, Улицата на републиката.  

Завръщане в хотела в Синая. Възможност за вечеря в хотела(по заявка и срещу 

допълнително запалащане). Нощувка. 

 

Четвърти ден – 19.06.2016 

Закуска. Разглеждане на двореца Пелеш – лятна резиденция на румънските 

крале. Посещение на Синайския манастир.  

Около обяд отпътуване за България по маршрут  Синая – Русе – Стара Загора. 

Около 23:00 часа пристигане в Стара Загора. 

 

Пакетна цена: 295 лева на човек  
 

Пакетната цена включва: 

 Транспорт с лицензиран автобус; 

 3 нощувки със закуски в хотели 3*, от които 1 – в Сибиу и 2 – в Синая; 

 Пешеходна обиколка на Сибиу с екскурзовод; 

 Пешеходна обиколка на Сигишоара с екскурзовод; 

 Посещение на Замъка "Бран" (входните такси се заплащат 

допълнително); 

 Пешеходна обиколка в Брашов с екскурзовод; 

 Посещение на замъка „Пелеш“ и Синайски манастир (входните такси се 

заплащат допълнително); 

 Лицензиран екскурзовод на български език по време на цялата екскурзия  

в Румъния; 

 Пътни и гранични такси, паркинги; 

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро; 
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Пакетната цена не включва: 

 Хранения извън посочените в програмата; 

 Входни такси за посещаваните обекти; 

 Разходи от личен характер; 

 

Доплащане за: 

 Единична стая - 90 лева; 

 Вечеря в ресторанта на хотела в Сибиу – 20 лева; 

 Вечеря в традиционен ресторант с музика в Синая: 25 лева; 

 Вечеря в ресторанта на хотела в Синая: 20 лева; 

 

Забележка: 

 Туроператора си запазва правото да променя последователността на 

посещаваните обекти! 

 Всички упоменати часове са приблизителни. 

 

Условия за записване: 

 внасяне на 50% капаро(150 лева) до 10.04.2016; 

 доплащане на 145 лева +заявените предварително доплащания - не по-

късно от 20 дни преди заминаване; 

 

Посочените цени са валидни при група от минимум 40 човека. 

 

Необходими документи: 

 за лица над 18 год. лична карта; 

 за лица под 18 год. валиден задграничен паспорт при пътуване с двамата 

родители. Ако детето пътува с единия или без родители - и нотариално  
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заверено удостоверение оригинал и ксерокопие, че детето има право да 

излиза от страната. 

 

За резервации и записвания : тел. 042 626640, 042 600133, 0888295358,  

0884 323761 или на мейл : nvtours@abv.bg . 

 

Депозита се плаща по банков път или в офиса на агенцията на адрес:  

Стара Загора , бул. Руски 56 . 

 

Банкови детайли за превод : 

"Ню Вилидж Турс" ООД 

СИБАНК ЕАД клон Стара Загора 

BGN- BG73BUIB98881034676600 

 

Банка: СИБАНК ЕАД 

BIC: BUIB BG SF 
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