
  

PPAARRTTEENNZZAA  GGAARRAANNTTIITTAA!!  
((MMIINNIIMMOO  22  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII))  

  

0055  --  0099  DDIICCEEMMBBRREE  22001188  
  

0055  ddiicceemmbbrree::  BBUUCCAARREESSTT  
AArrrriivvoo  aauuttoonnoommoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  BBUUCCAARREESSTT..  IInnccoonnttrroo  ccoonn  llaa  gguuiiddaa  ee  ttrraassffeerriimmeennttoo  iinn  HHootteell..  

PPrriimmaa  ddii  cceennaa,,  vviissiittaa  ppaannoorraammiiccaa  ddeellllaa  ccaappiittaallee  rroommeennaa,,  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..  

0066  ddiicceemmbbrree::  BBUUCCAARREESSTT  //  CCOOZZIIAA  //  SSIIBBIIUU  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  PPaarrtteennzzaa  ppeerr  CCOOZZIIAA  ee  vviissiittaa  ddeell  MMoonnaasstteerroo  ddeell  XXIIVV  sseecc,,  eesseemmppiioo  iinn  

ssttiillee  bbiizzaannttiinnoo  ttrraa  ii  ppiiùù  aannttiicchhii  ee  pprreezziioossii  ddeellll’’aarrttee  rroommeennaa..  PPrroosseegguuiimmeennttoo  ppeerr  SSIIBBIIUU,,  

CCaappiittaallee  EEuurrooppeeaa  ddeellllaa  CCuullttuurraa  nneell  22000077..  PPrraannzzoo  lliibbeerroo..  VViissiittaa  ddeellll’’iinnccaanntteevvoollee  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  

ffoorrttiiffiiccaattoo  ccoonn  oollttrree  77  kkmm  ddii  cciinnttaa  mmuurraarriiee,,  iill  ppiiùù  ggrraannddee  ddeellllaa  TTrraannssiillvvaanniiaa,,  ee  rriiccccoo  ddii  

tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeell  ssuuoo  ppaassssaattoo  ssaassssoonnee  ((XXVV  sseecc))::  llaa  PPiiaazzzzaa  GGrraannddee,,  llaa  PPiiaazzzzaa  PPiiccccoollaa,,  iill  PPoonnttee  

ddeellllee  BBuuggiiee,,  llaa  CChhiieessaa  EEvvaannggeelliiccaa  ((eesstteerrnnoo))  ee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  aabbiittaazziioonnii  iinn  ssttiillee  ggoottiiccoo,,  

rriinnaasscciimmeennttaallee  ee  bbaarrooccccoo..  TTeemmppoo  lliibbeerroo  ppeerr  iimmmmeerrggeerrssii  nneellllaa  ssuuggggeessttiivvaa  aattmmoossffeerraa  ddeeii  

MMeerrccaattiinnii  ddii  NNaattaallee,,  cchhee  rriiuunniissccoonnoo  aa  SSiibbiiuu  llaavvoorraazziioonnii  ddii  cciirrccaa  6600  pprroodduuttttoorrii  pprroovveenniieennttii  

ddaa  ttuuttttaa  llaa  RRoommaanniiaa..  CCeennaa  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  44********  llooccaallee..  

0077  ddiicceemmbbrree::  BBRRAANN  //  BBRRAASSOOVV  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  PPaarrtteennzzaa  ppeerr  BBRRAANN  ee  vviissiittaa  ddeell  ssuuoo  rriinnoommaattoo  CCaasstteelllloo,,  ccoonnoosscciiuuttoo  

mmeegglliioo  ccoommee  iill  CCaasstteelllloo  ddii  DDrraaccuullaa,,  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  ppiittttoorreesscchhii  ddeellllaa  RRoommaanniiaa,,  eeddiiffiiccaattoo  nneell  XXIIIIII  

sseeccoolloo  ddaall  ccaavvaalliieerree  tteeuuttoonniiccoo  DDiieettrriicchh  ee  rreessttaauurraattoo  iinn  eeppoocchhee  ssuucccceessssiivvee..  PPrraannzzoo  lliibbeerroo..  

PPrroosseegguuiimmeennttoo  ppeerr  BBRRAASSOOVV,,  uunnaa  ddeellllee  ppiiùù  aaffffaasscciinnaannttii  llooccaalliittàà  mmeeddiieevvaallii  ddeellllaa  RRoommaanniiaa::  iill  

QQuuaarrttiieerree  ddii  SScchheeii,,  llaa  cchhiieessaa  SSffaannttuull  NNiiccoollaaee,,  llaa  pprriimmaa  ssccuuoollaa  rroommeennaa  ((XXVV  sseecc)),,    

llaa  BBiisseerriiccaa  NNeeaaggrrãã  ((CChhiieessaa  NNeerraa,,  eesstteerrnnoo)),,  ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  cchhiieessaa  ppiiùù  

ggrraannddee  ddeellllaa  RRoommaanniiaa,,  iinntteerraammeennttee  iinn  ssttiillee  ggoottiiccoo,,  llee  aannttiicchhee  

ffoorrttiiffiiccaazziioonnii  ddeellllaa  cciittttàà  ee  ii  bbaassttiioonnii  ddeellllee  ccoorrppoorraazziioonnii..  NNeell  cceennttrroo    

ddii  ssttoorriiccoo  ddii  BBrraassoovv  ooggnnii  aannnnoo  ssii  aalllleessttiissccoonnoo  ii  MMeerrccaattiinnii  NNaattaalliizzii    

cchhee  ooffffrroonnoo  aaddddoobbbbii  nnaattaalliizzii,,  ooggggeettttii  ddii  aarrttiiggiiaannaattoo  aarrttiissttiiccii  ee  ttaannttee  

ccuurriioossiittàà..  CCeennaa  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  55**********  llooccaallee..  

0088  ddiicceemmbbrree::  BBUUCCAARREESSTT  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  PPaarrtteennzzaa  ee  aarrrriivvoo  aa  BBUUCCAARREESSTT..  PPrraannzzoo  lliibbeerroo..  PPoommeerriiggggiioo  ddeeddiiccaattoo  

aallllaa  vviissiittaa  ddeellllaa  ccaappiittaallee  rroommeennaa,,  ee  ddeell  ssuuoo  eennoorrmmee  bbaaggaagglliioo  aarrttiissttiiccoo  ee  ccuullttuurraallee::  aammmmiirraannddoo  

iill  PPaallaazzzzoo  ddeell  PPaarrllaammeennttoo::  iill  sseeccoonnddoo  ppaallaazzzzoo  ppiiùù  ggrraannddee  aall  mmoonnddoo  ddooppoo  iill  PPeennttaaggoonnoo  ddii  

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

RRiivvoolluuzziioonnee,,  PPiiaazzzzaa  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà,,  llaa  ““CCuurrtteeaa  DDoommnneeaassccaa””..  TTeemmppoo  lliibbeerroo  ppeerr  aassssaappoorraarree  llaa  

ccooiinnvvoollggeennttee  aattmmoossffeerraa  nnaattaalliizziiaa  ppaasssseeggggiiaannddoo  ttrraa  ii  ccaarraatttteerriissttiiccii  MMeerrccaattiinnii  ddii  NNaattaallee..  CCeennaa  

ttiippiiccaa  iinn  rriissttoorraannttee  ee  ssppeettttaaccoolloo  ffoollkklloorriissttiiccoo..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  44********  llooccaallee..  

0099  ddiicceemmbbrree::  BBUUCCAARREESSTT  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  TTrraassffeerriimmeennttoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  BBUUCCAARREESSTT..  FFiinnee  ddeeii  sseerrvviizzii..  
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TTOOUURR  DDII  GGRRUUPPPPOO  

CCOONN  GGUUIIDDAA  LLOOCCAALLEE  

PPAARRLLAANNTTEE  IITTAALLIIAANNOO  

  

QQuuoottaa  ggeessttiioonnee  pprraattiiccaa::  €€  2200,,0000  pp//pp  --  AAssssiiccuurraazziioonnee  ssaanniittaarriiaa//aannnnuullllaammeennttoo  ((oobbbblliiggaattoorriiaa))  nnoonn  iinncclluussaa  --  UUlltteerriioorrii  iinnffoo  ee  ccoonnddiizziioonnii  ssuull  ssiittoo..   


