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ROMUNIJA 2016

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo, katere cilj je država v vzhodni Evropi, Romunija.
Ekskurzija je namenjena strokovnjakom cestno gradbene stroke, saj bo v zelo kratkem času
omogočala ogled in strokovno predstavitev pomembnih gradbenih dosežkov. Seznanili se
bomo z načrtovanjem in izvajanjanjem infrastrukturnih projektov – avtocest in železnic.

Datum potovanja:

14. / 18. september 2016
1.dan: MARIBOR – GRAZ- BUKAREŠTA
Avtobusni transfer ob 17.00 uri na letališče Graz ter ob 18.35 uri odhod letala za Bukarešto.
Po pristanku letala na letališču v Bukarešti ob 22.50 uri po lokalnem času (letalo ima postanek
na Dunaju) nas pričaka avtobus in transfer do hotela. Nočitev.

2.dan: BUKAREŠTA – ALBA JULIA - SIBIU
Po zajtrku sledi vožnja po Transilvaniji, najbolj znani pokrajini v Romuniji, deželi srednjeveških
gradov in mest, temnih gozdov in zasneženih vrhov. Regija doživlja hiter gospodarski razvoj,
tudi na področju infrastrukturnih projektov. Preko nje poteka transilvanska avtocesta, katera še
ni dokončana in trenutna dela gradnje potekajo v treh segmentih. V Alba Julii bomo imeli prvi
strokovni del našega potovanja. Sprejel nas bo predstavnik izvajalca, ki nam bo predstavil
obnovo železniške proge v dolžini 42 kilometrov. Seznanili nas bodo s podrobnostmi
projekta in nas vodili na ogled gradbišča. Trenutno je projekt na 40 % realizacije. Po ogledih
nadaljujemo pot do Sibiua. Nastanitev v našem hotelu. Nočitev.

3.dan: SIBIU – OGRA - TARGU MURES – SINAIA
Po zajtrku vožnja do mesta Targu Muresa, kjer nas bo predstavnik izvajalca seznanil s
projektom izgradnje avtoceste med mestoma Targu Mures in Turda. Odsek v Ogri je del
transilvanske avtoceste. Predstavitev se bo nadaljevala z vodenim ogledom gradbišča
avtoceste. Transilvanija je bila v preteklosti dežela, kateri je vladal kontraverzni grof Drakula.
Zanimivost je, da transilvanska avtocesta poteka ob mestih, v katerih si je postavil svoje
gradove. Na naši poti do Sinaia potekajo dela na gradnji odseka avtoceste vdolž pogorja v
dolini reke Posada z dvema predoroma v okolici Azuga. Dela morajo biti končana leta 2017.
Po prihodu v Sinajo nastanitev v hotelu. Nočitev.

4.dan: SINAIA – BUKAREŠTA
Po zajtrk vožnja na jug države. Od vstopa v državo se bomo velik del peljali po regionalnih
cestah, na katerih se bomo srečali še s konjskimi vpregami, živino in potepuškimi psi. Prihod v
Bukarešto, prestolnico Romunije, katero nekateri imenujejo “mali Pariz”, zaradi njene elitne
četri z elegantno arhitekturo, ki je nastala med obema vojnama. Na poti si bomo ogledali
gradnjo dela obvoznice okoli Bukarešte, odsek Moara Vlasiei, ki je del vladnega programa
izgradnje cest s katerim namerava vlada Romunije v gradnjo in obnovo regionalnih cest vložiti
cca 4 miljarde eurov in v novogradnjo avtocest v skupni dolžini cca. 2000km še cca 5 milijard
eurov. S tem programom namerajvajo povezati velika mesta Romunije s centralno in vzhodno
Evropo. Nastanitev v hotelu. Nočitev.

5.dan: BUKAREŠTA – GRAZ
Po zajtrku panoramska vožnja po glavnem mestu ter nato transfer do letališča. Ob 20.50 uri
polet letala do Graza, kjer nas pričaka avtobus in sledi transfer do Maribora.
Cena potovanja:

684,00 EUR pri min. udeležbi 25 potnikov

Cena vključuje: avtobusni transfer na letališče Graz in nazaj, avtobusni prevoz po Romuniji na
omenjeni relaciji, letalski prevozi Graz – Bukarešta – Graz, letališke pristojbine in takse, 1 x polpenzion
v hotelu 3* v Sibiu, 1 x polpenzion v hotelu 3* v Sinaji, 2 x nočitev z zajtrkom v centru Bukarešte v
hotelu 4*, 4 x kosilo v Romuniji, 1 x večerjo v restavraciji v Bukarešti, vodenje srbsko govorečega
vodnika v Romuniji, nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo potovanja in DDV.
Priporočamo doplačilo za:
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris 5,91 EUR po osebi za skupino
- zavarovanje rizika odpovedi 28,11 EUR po osebi
Doplačilo za enoposteljno sobo : 60 EUR po programu
Cena je izračunana pri udeležbi najmanj 25 plačanih potnikov.
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list !
Prijava: po priloženi prijavnici do zasedbe mest najkasneje do 16.07.2016!
Plačilni pogoji: po računu do 31.08.2016
Splošni pogoji Euroval Turizem d.o.o. so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji ali na
spletni strani www.euroval.si !

