
  

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

  
  

3300  DDIICCEEMMBBRREE  22001188  ––  0022  GGEENNNNAAIIOO  22001199  
  

  

3300  ddiicceemmbbrree::  BBUUCCAARREESSTT  
AArrrriivvoo  aauuttoonnoommoo  aa  BBUUCCAARREESSTT  ee  ttrraassffeerriimmeennttoo  pprriivvaattoo  aallll’’HHootteell..  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..  
  

3311  ddiicceemmbbrree::  BBUUCCAARREESSTT//BBRRAANN//BBUUCCAARREESSTT  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  PPaarrtteennzzaa  ppeerr  BBRRAANN,,  iinn  TTrraannssiillvvaanniiaa,,  TTeerrrraa  ddii  VVaammppiirrii  ee  

ffaannttaassmmii..  VViissiittaa  ddeell  CCaasstteelllloo  ddii  DDrraaccuullaa,,  rriissaalleennttee  aall  XXIIIIII  sseeccoolloo..  PPrraannzzoo  iinn  rriissttoorraannttee..  

VViissiittaa  ddeellllaa  CCaassaa  ddeell  TTeerrrroorree,,  ddeellllee  ssuuee  ccaarrcceerrii  ee  ccaammeerree  ddii  ttoorrttuurraa,,  iill  ttuuttttoo  aammbbiieennttaattoo  iinn  

uunnoo  sscceennaarriioo  pprreeddiissppoossttoo  aallll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  iill  tteerrrriibbiillee  CCoonnttee  DDrraaccuullaa,,  iill  DDoottttoorr  

FFrraannkkeennsstteeiinn  ee  SSaattaannaa..  RRiieennttrroo  aa  BBUUCCAARREESSTT..  CCeennaa  lliibbeerraa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  44********  

llooccaallee..  FESTEGGIA IL CAPODANNO CON NOI!  PPrreennoottaa  ssuubbiittoo  iill  TTUUOO  cceennoonnee  ddii  

CCaappooddaannnnoo!!  
    

0011  ggeennnnaaiioo::  BBUUCCAARREESSTT//SSNNAAGGOOVV//BBUUCCAARREESSTT  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  IInn  mmaattttiinnaattaa  ppaarrtteennzzaa  ppeerr  llaa  vviissiittaa  ddii  BBUUCCAARREESSTT,,  ccaappiittaallee  

rroommeennaa,,  ee  ddeell  ssuuoo  eennoorrmmee  bbaaggaagglliioo  aarrttiissttiiccoo  ee  ccuullttuurraallee::  llaa  cciittttàà  aannttiiccaa  ccoonn  llaa  

PPaattrriiaarrcchhiiaa,,  aammmmiirraannddoo  ddaallll’’eesstteerrnnoo  iill  PPaallaazzzzoo  ddeell  PPaarrllaammeennttoo::  iill  sseeccoonnddoo  ppaallaazzzzoo  ppiiùù  

ggrraannddee  aall  mmoonnddoo  ddooppoo  iill  PPeennttaaggoonnoo  ddii  WWaasshhiinnggttoonn,,  ee  ppooii  aannccoorraa::  ll’’AArrccoo  ddii  TTrriioonnffoo,,  PPiiaazzzzaa  

ddeellllaa  VViittttoorriiaa,,  ll’’AAtteenneeoo  RRoommeennoo,,  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  RRiivvoolluuzziioonnee,,  PPiiaazzzzaa  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà,,  PPrraannzzoo  

lliibbeerroo..  PPrroosseegguuiimmeennttoo  ppeerr  SSNNAAGGOOVV  ee  vviissiittaa  ddeell  MMoonnaasstteerroo,,  llaa  ccuuii  ssttoorriiaa  èè  aanncchh’’eessssaa  lleeggaattaa  

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

nnoottoo  aa  ttuuttttii  ccoonn  iill  nnoommee  ddii  DDrraaccuullaa..  RRiieennttrroo  aa  BBUUCCAARREESSTT..    

CCeennaa  ttiippiiccaa  iinn  rriissttoorraannttee  ee  ssppeettttaaccoolloo  ffoollkklloorriissttiiccoo..    

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

0022  ggeennnnaaiioo::  BBUUCCAARREESSTT  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..    

TTrraassffeerriimmeennttoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  

ddii  BBUUCCAARREESSTT..  FFiinnee  ddeeii  SSeerrvviizzii..    
  

  TTOOUURR  DDII  GGRRUUPPPPOO  

CCOONN  GGUUIIDDAA  LLOOCCAALLEE  

PPAARRLLAANNTTEE  IITTAALLIIAANNOO  
  

IINNGGRREESSSSII  

IINNCCLLUUSSII!!!!  
  

HHOOTTEELL  44********  
  

CCEENNOONNEE  DDII  

CCAAPPOODDAANNNNOO  
FFeesstteeggggiiaa  ll’’aarrrriivvoo  ddeell  NNuuoovvoo  AAnnnnoo  

ccoonn  NNooii!!!!  CCEENNOONNEE  ee  VVEEGGLLIIOONNEE  iinn  

RRIISSTTOORRAANNTTEE  TTIIPPIICCOO  nneell  ccuuoorree  ddeell  

cceennttrroo  ssttoorriiccoo  ddeellllaa  cciittttàà::  mmuussiiccaa  ddaall  

vviivvoo,,  bbeevvaannddee,,  ssppuummaannttee  ee  ccoottiilllloonnss,,  

aall  ccoossttoo  ddii  €€  115500,,0000  pp//pp  ((““aa  ppaarrttiirree  

ddaa””  --  pprreevveennddiittaa  iinncclluussaa))..  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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


