
  

PPAARRTTEENNZZAA  GGAARRAANNTTIITTAA!!  
((CCOONN  MMIINNIIMMOO  22  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII))  

  

2266  --  2299  OOTTTTOOBBRREE  22001188  

  

2266  oottttoobbrree::  BBUUCCAARREESSTT  
AArrrriivvoo  aauuttoonnoommoo  aa  BBUUCCAARREESSTT..  IInnccoonnttrroo  ccoonn  llaa  gguuiiddaa  ee  ttrraassffeerriimmeennttoo  pprriivvaattoo  aallll’’HHootteell..  

PPrriimmaa  ddii  cceennaa,,  vviissiittaa  ppaannoorraammiiccaa  ddeellllaa  cciittttàà  ddeennoommiinnaattaa  ““LLaa  ppiiccccoollaa  PPaarriiggii  ddeellll’’EEsstt"",,  ppeerr  

vviiaa  ddeellllaa  ssuuaa  aarrcchhiitteettttuurraa  cchhee  rriicchhiiaammaa  lloo  ssttiillee  BBeellll’’EEppooqquuee  ee  ddeellllaa  nnootteevvoollee  vviivvaacciittàà  

ccuullttuurraallee..  CCeennaa  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  44********  llooccaallee..  
  

2277  oottttoobbrree::  SSNNAAGGOOVV//BBRRAASSOOVV//BBRRAANN//BBRRAASSOOVV  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  PPaarrtteennzzaa  ppeerr  SSNNAAGGOOVV  ee  vviissiittaa  ddeell  mmoonnaasstteerroo  llaa  ccuuii  ssttoorriiaa  èè  

lleeggaattaa  aallllaa  mmiisstteerriioossaa  lleeggggeennddaa  ssuullllaa  sseeppoollttuurraa  ddeell  CCoonnttee  VVllaadd  TTeeppeess  ll’’IImmppaallaattoorree,,  nnoottoo  aa  

ttuuttttii  ccoonn  iill  nnoommee  ddii  DDrraaccuullaa..  PPrraannzzoo  lliibbeerroo..  PPrroosseegguuiimmeennttoo  ppeerr  BBRRAASSOOVV,,  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  

aaffffaasscciinnaannttii  bboorrgghhii  mmeeddiieevvaallii  ddeellllaa  RRoommaanniiaa,,  mmiirraa  ddeellllee  iinnccuurrssiioonnii  ppuunniittiivvee  ddii  VVllaadd  

TTeeppeess..  DDii  ppaarrttiiccoollaarree  rriilleevvaannzzaa  ssoonnoo::  iill  QQuuaarrttiieerree  ddii  SScchheeii  iinn  ccuuii  ssii  eerrggee  llaa  CChhiieessaa  

SSffaannttuull  NNiiccoollaaee,,  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  ffeeddee  oorrttooddoossssaa,,  llaa  pprriimmaa  ssccuuoollaa  rroommeennaa  

rriissaalleennttee  aall  XXVV  sseeccoolloo,,  ee  llaa  BBiisseerriiccaa  NNeeaaggrrãã  ((CChhiieessaa  NNeerraa)),,  ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  ppiiùù  ggrraannddee  

cchhiieessaa  ggoottiiccaa  ddeellll’’EEuurrooppaa  OOrriieennttaallee..  AArrrriivvoo  aa  BBRRAANN,,  iinn  TTrraannssiillvvaanniiaa,,  TTeerrrraa  ddii  VVaammppiirrii  ee  

FFaannttaassmmii..  CCeennaa  iinn  rriissttoorraannttee  vviicciinnoo  aall  CCaasstteelllloo..  DDooppoo  cceennaa,,  vviissiittaa  nnoottttuurrnnaa  ddeell  
CCaasstteelllloo  ddii  DDrraaccuullaa,,  rriissaalleennttee  aall  XXIIIIII  sseeccoolloo,,  gguuiiddaattaa  ddaa  DDrraaccuullaa  iinn  ppeerrssoonnaa!!  RRiittoorrnnoo  aa  

BBRRAASSOOVV  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  55**********  llooccaallee..  
  

2288  oottttoobbrree::  BBRRAASSOOVV//SSIINNAAIIAA//BBUUCCAARREESSTT  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  PPaarrtteennzzaa  ppeerr  SSIINNAAIIAA,,  ddeennoommiinnaattaa  ““llaa  PPeerrllaa  ddeeii  CCaarrppaazzii””,,  nnoottaa  

llooccaalliittàà  mmoonnttaannaa  ddeellllaa  RRoommaanniiaa..  VViissiittaa  ddeell  CCaasstteelllloo  ddii  PPeelleess,,  rreessiiddeennzzaa  eessttiivvaa    

ddeell  RRee  CCaarrlloo  II,,  ddoovvee  ssii  ppoossssoonnoo  aammmmiirraarree  nnuummeerroossee  ssttaattuuee,,  bbaallaauussttrree,,    

vvaassii,,  ffoonnttaannee,,  nniicccchhiiee  ee  mmoossaaiiccii..  AArrrriivvoo  aa  BBUUCCAARREESSTT..  PPrraannzzoo  lliibbeerroo..    

PPoommeerriiggggiioo  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  vviissiittaa  ddeellllaa  ccaappiittaallee  rroommeennaa,,  ee  ddeell  ssuuoo  

eennoorrmmee  bbaaggaagglliioo  aarrttiissttiiccoo  ee  ccuullttuurraallee::  llaa  PPaattrriiaarrcchhiiaa  ((cceennttrroo  

ssppiirriittuuaallee  ddeellllaa  CChhiieessaa  OOrrttooddoossssaa)),,  aammmmiirraannddoo  iill  PPaallaazzzzoo  ddeell  

PPaarrllaammeennttoo::  iill  sseeccoonnddoo  ppaallaazzzzoo  ppiiùù  ggrraannddee  aall  mmoonnddoo  ddooppoo  iill    

PPeennttaaggoonnoo  ddii  WWaasshhiinnggttoonn,,  ee  ppooii  aannccoorraa::  AArrccoo  ddii  TTrriioonnffoo,,  ll’’AAtteenneeoo  RRoommeennoo,,  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  

RRiivvoolluuzziioonnee,,  PPiiaazzzzaa  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà..  CCeennaa  ttiippiiccaa  iinn  rriissttoorraannttee  ee  ssppeettttaaccoolloo  ffoollkklloorriissttiiccoo..  

PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  44********  llooccaallee..  
  

2299  oottttoobbrree::  BBUUCCAARREESSTT  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  TTrraassffeerriimmeennttoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  BBUUCCAARREESSTT..  FFiinnee  ddeeii  sseerrvviizzii..    
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QQuuoottaa  ggeessttiioonnee  pprraattiiccaa::  €€  2200,,0000  pp//pp  --  AAssssiiccuurraazziioonnee  ssaanniittaarriiaa//aannnnuullllaammeennttoo  ((oobbbblliiggaattoorriiaa))  nnoonn  iinncclluussaa  --  UUlltteerriioorrii  iinnffoo  ee  ccoonnddiizziioonnii  ccoommee  ddaa  ssiittoo..  


