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Viurem caminant el bell contrast d’aquest preciós i desconegut país. Estanys, cims i prats
alpins als Càrpats; la dolçor d’un paisatge rural bellament conservat entre conreus, boscos
d’avet i monumentals esglésies i per acabar la llegenda de castells i comtes envoltada de
monumentals muntanyes a Transilvània.
Romania ens espera ben verda i centreeuropea amb l’encant d’una cultura barreja única a
Europa: Hongaresos, Alemanys, Serbis, Zingars, Txecs, Suabis, Motis, Romanesos, etc

Punts Forts
Romania: una perla senderista de l’Europa de l’Est, destí de muntanya encara poc conegut i
visitat.
Caminarem per les muntanyes dels Càrpats, pels seus Parcs Nacionals: Muntanyes de Ciucas,
Muntanya de Piatra Mare, PN Piatra Craiului, Muntanyes de Fagars (amb la seva impressionant
“Autopista Transalpina” )…
Combinació deliciosa de paisatges naturals i humans: alta muntanya verdíssima sobre un fons
calcari blanc, cims, llacs, boscos humits d’avets i fajos, castells, monestirs, esglésies
fortificades, ciutats medievals monumentals, joies de la cultura i la història,…
Visitarem belles ciutats monumentals com Sighisoara, Sibiu, Brasov, poblets del cor de
Transilvània, la capital Bucarest,…
Monuments emblemàtics com el castell de Bran (el castell “de Dràcula”).
Bons allotjaments, en hotels en les grans ciutats i en cases d’hostes en els ambients més
rurals, per apropar-nos a la vida quotidiana dels romanesos i poder gaudir de la bona
gastronomia local.
Vol directe a Bucharest i desplaçaments moderats per poder aprofitar al màxim el temps de
vacances.
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Dia a Dia
Dia 1, 6/09. Vol a Bucarest.
Vol de Barcelona a Bucarest, on hi arribem la matinada de l’endemà.
Hotel a Bucarest.
Dia 2, 7/09. Muntanyes de Ciucas, Pic de Ciucas 1954m.
Un cop arribem, trasllat a un hotel a prop de l’aeroport per descansar del viatge.
Després de l’esmorzar, a mig matí, trasllat a les Muntanyes de Ciucas, als Càrpats del Sud o
Alps de Transilvània. Caminada de tarda entre prats, boscos, formacions rocoses molt
particulars. Si el temps ens ho permet pujarem a un cim, el Pic Ciucas, de 1954m. Arribarem a
peu fins al nostre allotjament d’aquesta nit, un bonic hotel de muntanya a 1600m, enmig d’un
bell entorn natural.
Desnivells aproximats: +700m / -420m. Uns 10km de distància.
Dia 3, 8/09. Muntanya de Piatra Mare, la Gorja de les 7 Escales.
Ens traslladem a un altre espai natural dels Alps de Transilvània, a la Muntanya de Piatra Mare, i
en concret, a un dels senders més preuats de la zona, el de la Gorja de les 7 Escales. Seguirem
una bonica gorja equipada amb escales metàl·liques en el seu tram més estret i espectacular.
Després, trasllat a Brasov, la capital de les muntanyes de Romania, temps per passejar pels seu
centre històric.
Hotel al centre de Brasov.
Desnivells aproximats: +580m / -580m. Uns 9km de distància.
Dia 4, 9/09. Parc Nacional de Piatra Craiului. De Magura a Bran. Castell de Bran.
Canviem el paisatge per un ambient més rural i un relleu més suau, entre els pobles de Magura i
Bran. Entrem de ple a Transilvània. La majoria associem aquest nom a pel·lícules de por dels
anys seixanta on Cristopher Lee amb ulls desorbitats mossegava àvidament jugulars de
precioses noies rosses amb trenes. Pel·lícules en blanc i negre que res tenen a veure amb
l’esclat de colors, verds, blaus i de vida en plena muntanya d’aquesta preciosa regió romanesa.
Caminada gustosa amb bones vistes dels parcs de Piatra Craiului i Bucegi, entre poblets de
muntanya i cases disperses entre els turons verds.
Al final de la caminada visitarem el famós castell de Bran, més conegut com a castell de
Dràcula, residència del personatge que dona títol al de Bram Stoker, el príncep Vlad Tepes,
governador de Valàquia.
Segona nit al nostre hotel al centre de Brasov. Si volem, podem gaudir del folklore romanès i
anar a sopar a algun local amb música i danses gitanes.
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Desnivells aproximats: +520m / -650m. Uns 12km de distància.
Dia 5, 10/09. Parc Nacional de Piatra Craiului. Cabana de Curmatura 1470m.
Dia de trekking al cor del Parc Nacional de Piatra Craiului. Itinerari per la gorja de Zarnesti fins al
Refugi de Curmatura a 1470m. Temps per refrescar-se i gaudir de l’ambient de muntanya abans
de retornar per un camí diferent. Ens esperen espadats bellíssims de calcari i boscos centenaris
amb una espectacular vida animal. Romania és coneguda internacionalment per la varietat de
fauna, especialment pel manteniment de les espècies de grans carnívors com el linx, el llop i l’
ós, d’aquestes dues darrers espècies Romania disposa entre 40 % i el 60 % de la població
europea.
Darrera nit al nostre hotel al centre de Brasov.
Desnivells aproximats: +580m / -580m. Uns 10km de distància.
Dia 6, 11/09. Pobles remots de Transilvània, Gorja de Varghis i Vulcano. Sighisoara.
Deixem Brasov i anem cap al Nord. Caminarem per la Gorja de Varghis i admirarem les
formacions rocoses càrstiques de les seves coves. Compartirem una estona amb un carboner
que ens explicarà el seu ofici ancestral i continuarem per vells i remots pobles de Transilvània.
Ens aturarem al roure de 700 anys de Mercheasa i ens desviarem cap a un vell volcà amb les
seves formacions de columnes de basalt i el seu llac de color blau esmeralda. De camí a
Sighisoara (a on dormirem), ens aturarem a un poble per fer un berenar-sopar a una casa local,
a on podrem degustar la gastronomia local casolana.
Acabarem el dia a la bellíssima i ben preservada ciutat medieval de Sighisoara, sens dubte una
de les perles de Romania. Visita de la ciutat creada per colons saxons als segles XII…Patrimoni
de la Humanitat, les seves esglésies, placetes i carrers ens faran badar a cada racó.
Nit a Sighisoara.
Desnivells aproximats: +200m / -200m. Uns 7km de distància.
Dia 7, 12/09. Viatge pel cor de Transilvània i les seves esglésies fortificades. Sibiu.
Caminada pels boscos, camps i turons de Transilvània que ens durà a visitar alguna de les
seves famoses esglésies fortificades, com la de Malancrav o la de Biertan, que fou seu del
bisbat luterà durant 300 anys.
Acabarem el dia a la ciutat saxona de Sibiu, aprofitarem la tarda per visitar el seu centre
històric.
Nit a Sibiu.
Desnivells aproximats: +450m / -500m. Uns 15km de distància.
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Dia 8, 13/09. A les muntanyes de Fagaras per l’autopista Transalpina (“Transfagarasan”). Llac
glacial de Balea.
Trasllat de Sibiu fins al cor dels Carpats passant per la famosa carretera “Transfagarasan” que
travessa la serralada a més de 2000 m. Caminada en travessa per la serralada de Fagaras amb
inici al llac glacial de Balea. Transitarem per carenes a cavall de les planes de Valakia al sud i de
la verdíssima Transilvània al nord, entre estanys i els cims més alts dels Carpats com el Negoiu
2535m, el segon cim del país. En acabar, trasllat a Bucarest, al nostre hotel al centre. Tindrem
unes hores lliures per passejar per la capital de Romania. Sopar de comiat inclòs al preu del
viatge.
Hotel a Bucarest.
Desnivells aproximats: +400m / -800m. Uns 7km de distància.
Dia 9, 14/09. Vol de tornada.
De matinada, trasllat a l’aeroport i vol de retorn a Barcelona.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
1265 €, sense vols
1415 €, amb vols i sense taxes
Suplement per habitació individual: 230€ (places limitades, si us plau, consulta’ns
disponibilitat)
Suplement grup 10-11 persones: 70 €
Suplement grup 8-9 persones: 135 €
Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17

Inclou
















Els vols directes d’anada i tornada entre Barcelona i Bucarest, sense taxes (només per
l’opció amb vols inclosos, places limitades, consulteu-nos disponibilitat).
Guia local de muntanya i turístic durant tota l’estada a Romania.
El Coordinador de Bonviure amb titulació de guia de muntanya durant el viatge, per un
grup de mínim 8 persones.
Totes les nits d’allotjament (8 nits).
Tots els esmorzars.
Tots els picnics del dinar.
Dos sopars (Dies 2 i 8 del programa).
Tots els transports per carretera (en autocar privat amb aire condicionat) necessaris
per fer els itineraris descrits al Dia a Dia.
El transport dels equipatges (en 4×4 el Dia 2).
Les entrades al castell de Bran i a les esglésies fortificades (Dia 7).
Els drets d’entrada al PN de Piatra Craiului.
Assegurança d’accidents a muntanya.
Assegurança bàsica de viatge i trekking.
Direcció i gestió tècnica del viatge.
L’IVA.

No Inclou





Les taxes aèries (39€ a 17/02/2020).
Cinc sopars: 3 a Brasov, 1 a Sighisoara i 1 a Sibiu (al voltant de 10-15€ per sopar). Totes
les begudes extres, cafès o consumicions no incloses en els àpats. Sopar amb música i
danses gitanes a Brasov (uns 26 €).
Els àpats durant els vols.
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Les entrades als museus, monestirs i monuments no esmentades en l’apartat anterior.
Tot allò no esmentat en l’apartat “Inclou”.

Nivell
Bons senders d’alta i mitja muntanya, ben perfilats i amb algun tram rocallós. Mitjana dels
desnivells: +40m de pujada i -590m de baixada. Màxim de +700m un dia i de -1000m un altre
dia. Distància diària entre 7 i 15km. Veure més detalls en el Dia a dia. Senders sense dificultat
tècnica. Un dels dies (sender de les 7 escales) es camina per una gorja equipada amb escales
metàl·liques i passarel·les per salvar trams difícils; aquest és un itinerari apte per tots els
públics.

Material






Botes de senderisme.
Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
Barret, ulleres de sol.
Pals per caminar, recomanats.
Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes
personals.
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Allotjaments
A tots els allotjaments, en habitacions dobles amb bany a l’interior.
La primera nit a Bucarest, a prop de l’aeroport, en hotel de 3 estrelles.
La segona nit a les Muntanyes de Ciucas, en hotel de muntanya a 1600m, enmig d’un bell
entorn natural.
Les tres següents nits, al centre de Brasov, en hotel de 3 estrelles.
La sisena nit, al centre de Sighisoara, en hotel de 3 estrelles.
La següent nit, al centre de Sibiu, en hotel de 3 estrelles.
La darrera nit (hores) en hotel de 3 estrelles al centre de Bucarest.
Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho.
A l’hora de compartir habitació es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/
gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). si no hi ha cap preferència d’aquesta mena,
el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se
donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.
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Assegurances
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança.
En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
Per aquest destí és molt recomanable disposar de la tarja sanitària europea, que abarateix
costos d’assistència i estalvia tràmits. Aquesta tarja és gratuïta i es pot tramitar directament
per internet (i es rep al domicili al cap d’uns dies). Aquí en teniu l’enllaç per si voleu més
informació i sol•licitar-la: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu-nos les
assegurances que us podem oferir.
Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel·lació del viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la sol·liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.
Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.
Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com
Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.
Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 300 € per persona al compte corrent que us indicarem.
Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment, aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com

GC-1829

6 – 14 Setembre

Romania. Transilvània i Valàquia: senderisme als Càrpats, tradició i
cultura.
www.bonviure.com

informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.
A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies, i 10 dies abans de la sortida quan el viatge és de 2 a 6 dies. en aquest cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.
En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.
Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el programa i no
assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o mal funcionament dels
transports, inclemències climatològiques, estat de les carreteres, accidents, desastres naturals o
qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.

GC-1829

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com

GC-1829

