
 

 

 

ROMUNIJA Rome Ambient Expo mobilia Bukarešta 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strokovna ekskurzija lesarske sekcije OOZ Škofja Loka 
4 dni : 15.-18.03.2019  

 

 

1.dan: petek, 15.03.2019 
LJUBLJANA - BUKAREŠTA  
Dopoldne zbor potnikov v avli letališča Ljubljana, polet 
letala Air Serbia v Beograd ob 11.05 uri ter nadaljevalni 
polet s pristankom ob 15.20 uri v Bukarešti, v skoraj 
dvomilijonski prestolnici Romunije, ki je velika 238.000 
km² in šteje 20 mio prebivalcev. Po pristanku na letališču 
Otopeni se bomo zapeljali v središče Bukarešte in se že 
med to vožnjo od Arcul de Triumf  mimo  Plaţa Victoiel ter 
po ulici Callea Victoriei do Plaţa Urinii prepričali, da je 
opravičen vzdevek romunske prestolnice vzhodni Pariz. 
Namestitev v hotelu ter nato odhod na krajši ogled  
mestnega središča, da bomo spoznali nekaj prestižnih 
palač, kot je koncertna palača Athenaeum in palača 
Centralnega komiteja s slavnim balkonom, kjer je 
Causescu 1989. leta še poslednjič grozeče krilil s svojimi 
rokami, da bi zaustavil čas velikih sprememb. Odhod v 
Staro Bukarešto v eno od priljubljenih restavracij na 
večerjo, nato vrnitev v hotel in prenočevanje. 
 
2.dan, sobota, 16.03.2019 
BUKAREŠTA 
Po zajtrku se bomo s krožno vožnjo posvetili »vzhodnemu 
Parizu«, saj sta se urbanizem in arhitektura tega mesta res 
spogledovala s pariškimi avenijami, s slavolokom in 
fontanami ter tudi s palačami večnega Rima. V sivih 
Causescujivih časih je Bukarešta doživljala rušenja palač 
ter cerkva in veliko blokovno komunistično preobrazbo, 
kar bomo spoznali med krožno vožnjo po mestu in med 
sprehodom med obema glavnima trgoma  George Enescu 
in Piaţa Revoluţiei. Vstopili bomo v Palačo parlamenta, ki 
je postala prava atrakcija Bukarešte, saj je druga največja 
stavba na svetu. Zgraditi sta jo dala Nikolai in Elena 
Causescu, kot glorifikacijo njune komunistične ere. Pet let 
dolgo jo je gradilo 20.000 delavcev po načrtih skupine 70 
arhitektov, da so zgradili glomazno stavbo dvanajstih 
nadstropij s preko 3000 prostorov. Po zaključku 
dopoldanskega ogleda Bukarešte, se bomo zapeljali na 
velesejemsko prizorišče in vse popoldne posvetili 
strokovnemu obisku  Expo mobilia Bucuresţi. Zvečer se 
bomo napotili v stari otomanski del Bukarešti na večerjo v 
eno najstarejših turških restavracij kot je Hanu'lui Manul 
Manuc ali Caru cu Bere. Vrnitev v hotel in nočitev. 
 
 
 
3.dan : nedelja, 17.03.2019 
BUKAREŠTA - KARPATI - PELEŞ– BRAN - POIANA 
BRAŞOV 
Po zajtrku se bomo odpravili na celodnevni izlet v Karpate, 
ki napravijo v Romuniji svoj veliki lok in razdelijo severno 

pokrajino Transilvanijo od južne Vlaške nižine. Sredi, 
verjetno še vedno zasneženih karpatskih gozdov, bomo 
najprej spoznali staro aristokratsko in počitniško mesto 
Sinaia in si tam ogledali grad Peleş, letno rezidenco 
romunskega kralja Karla I. in kraljice Elizabete. Ker je bil 
kraljevi par germanskega porekla, sta si zgradila resnično 
pravi arhitekturni biser v stilu germanske neo-renesanse. 
Tudi drugo romunsko plemstvo in bogata buržoazija 
tistega časa, je sledila temu vzgledu in Sinaia je dobila celo 
vrsto prestižnih počitniških dvorcev. Sledila  bo vožnja v 
mestece Bran, kjer  si bomo ogledali grad, po vsem svetu 
znanega grofa Vlada Cepesa, bolj prepoznavnega kot 
razvpitega in okrutnega grofa Drakula, ki je svoje 
nasprotnike natikal na kole in jim pil kri. Ljudska fantazija 
je opravila svoje in tako je izpod peresa angleškega 
pisatelja Bram Stokerja, grof Vlad Cepes postal literarni 
junak Drakula, katerega mit »krvosesa s Karpatov«, so 
dokončno ustvarili ameriški filmarji. Bran je prijeten 
srednjeveški grad, kjer je s svojo družino resnično živela 
najbolj priljubljena romunska kraljica Marija, vnukinja 
britanske kraljice Viktorije, ki jo Romuni še danes slavijo 
kot svojo ikono, zaradi vladanja v korist romunskega 
ljudstva. Nato bomo nadaljevali na karpatske planjave z 
višinami preko tisoč metrov, kjer so Romuni razvili Poinao 
Braşov, svoje največje in mondeno zimsko-športno 
turistično središču, v katerem bomo poleg številnih 
hotelov videli tudi lepo leseno cerkvico stila severne 
pokrajine Muramares. Hotelska namestitev in večerja v 
hotelu v središču Poiane Braşov. 
 
4.dan : ponedeljek, 18.03.2019 
POIANA BRAŞOV - BRAŞOV - BUSTENI -  SINAIA - 
BUKAREŠTA - LJUBLJANA 
Zjutraj se bomo po zajtrku spustili s Karpatov v mesto 
Braşov, ki je že mesto Transilvanije, čeprav leži prav v 
vznožju karpatskih gozdov. To mesto si je pridobil mestne 
pravice že v zgodnjem srednjem veku, ko so staro citadelo 
obdali z močnim obzidjem, dodali štiri mestna vrata in 
stražne stolpe na vzpetinah okoli mesta, od katerih še 
danes stojijo Beli, Črni in Trobentni stolp. Sprehodili se 
bomo po starem mestnem jedru, ki ga predstavlja velik trg 
s starim Rotovžem, glavna mestna znamenitost pa je 
katedrala device Marije ali »črna katedrala«, ki je od zunaj 
resnično veličastna gotska stavba, notranjost pa je 
renesančna z nenavadno dekoracijo številnih darilnih 
preprog. Nato se bomo zapeljali čez 1033 m visok 
karpatski prelaz  Predeal ter se skozi zimsko turistično 
središče Buşteni in Sinaio  vrnili nazaj v Vlaško nižino ter 
nadaljevali mimo Bukarešte na letališče Otopeni. Polet 
letala  ob 16.10 uri v Beograd ter nadaljevalni polet v 
Ljubljano, kjer bomo pristali ob 19.50 uri 



 

 

 

 
CENA: 680 Eur najmanj 40 oseb 
 
CENA VKLJUČUJE 
- letalski prevozi Ljubljana - Bukarešta - Ljubljana 
- vključene so letališke takse in varnostne pristojbine v 
znesku 62 Eur, točen izračun vseh letaliških taks bo znan 
10 dni pred odhodom, navedeni znesek je bil veljaven na 
dan priprave programa v januarju '18 
- avtobusni transfer letališče Otopeni – hotel Bukarešta 
- avtobusni transfer Bukarešta –Romexpo – Bukatešta 
hotel 
-avtobusni prevoz dvodnevnega izleta v Karpate 
programu 
 stroški voznika, cestne takse, parkiranja 
- 2 x hotel 4* v Bukarešti,  nočitev z zajtrkom,  
   dvoposteljne sobe 
- 2 x večerja v restavracijah Stare Bukarešte,  
   vključena ena pijača (kozarec vina, pivo, sok) 

- 1 x polpenzion v hotelu 4* v Poiani Brasov 
- romunski lokalni vodnik / srbski jezik 
- slovensko vodenje, vodnik z licenco GZS 
- osnovno nezgodno zavarovanje potnikov  
- organizacijski stroški agencije in DDV 
 
CENA NE VKLJUČUJE 
- enoposteljna soba v hotelih skupaj 78 Eur  
- vstopnine za planirane oglede skupaj cca 40 Eur 
grad Bran, grad Peleş,  katedrala Brasov, parlament v 
Bukarešti ( opomba : zaradi letošnjega predsednikovanja Romunije 
EU, je v palači parlamenta veliko diplomatskih in protokolarnih 
dogodkov, zaradi katerih lahko obiskovalcem brez najave odpovedo 
možnost ogleda notranjosti palače) 

- vstopnina na pohištveni sejem Romexpo 
 
 
DODATNA ZAVAROVANJA: 
- odpovedni riziko v primeru višje sile 46 Eur* 
*Premija zavarovanja rizika odpovedi je odvisna od cene 
potovanja glede na udeležbo 
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 
(individualno/skupinsko) 
- celosten paket zavarovanja / odpov. riziko + zavar. 
 z asistenco v tujini (individualno/družinsko) 
 

ROK PRIJAVE: do zasedenosti prostih mest oziroma  
do 07.02.2019. Kasnejše prijave možne samo na 
vprašanje o morebitnih prostih kapacitetah hotelov ter 
letalskih sedežev. Ob prijavi vas opozarjamo na pravilen 
uradni zapis imena in priimka, kakor je na osebni izkaznici 
ali potnem listu, vsak kasnejši popravek ali zamenjavo 
imena Air Serbia zaračuna 75 evrov. 
 
SEDEŽNI RED na avtobusu po časovnem zaporedju prijav 
oziroma po razporedu organizatorja skupine.  
 
PRIJAVA je veljavna z izpolnitvijo prijavnega lista, na 
osnovi katerega vam izstavimo predračun za plačilo 
stroška prijave in obrokov. 
 
ROKI PLAČIL: 
- akontacija ob prijavi: 200 Eur  
- ostali obroki po predračunu do 01.04.2019 
Pri plačilu akontacije se obračuna tudi strošek 
odpovednega rizika, če ga stranka naroči v prijavnem listu. 
 
PORAČUN: v primeru manjše udeležbe od 40 potnikov, se 
opravi pri plačilu zadnjega obroka poračun glede na 
dejansko število udeležencev po naslednji cenovni 
lestvici: 
685 Eur / nad 35 oseb 
695 Eur / nad 30 oseb 
715 Eur / nad 25 oseb 
Potniku ob prijavi izstavimo predračun po najnižji ceni 
aranžmaja, ki je predvidena pri najvišji udeležbi. Potnik 
nepreklicno soglaša, da ne more odstopiti od pogodbe, če 
bo ob koncu razpisa manjša udeležba po ceni aranžmaja, 
ki je naveden v razpredelnici. 
 
POTOVALNI DOKUMENT: osebna izkaznica ali potni list, ki 
mora biti veljaven vsaj še 90 dni po končanem potovanju. 
 
ORGANIZATOR POTOVANJA in avtor programa: 
POTOVANJA PISANEC D.O.O. 
 
SPLOŠNI POGOJI so sestavni del programa in pogodbe, ki 
je sklenjena z izpolnitvijo prijavnega lista in so vam na 
voljo v poslovalnici kot priloga k programu oziroma na 
spletni strani.

 


