
Предколедна Румъния 

„Синая, Бран, Брашов 

и Букурещ“ 
 
 
 

 

ПРОГРАМА:  
 

1-ви ден: 

Отпътуване с автобус в 04:45 ч. от град Радомир – Войнишко въстание / 

05:00 ч. от град Перник, ул. Железничарска 15 (Начална спирка Перник) / 

05:15 ч. от град Перник – спирка “Бучински път” / 05:40 ч. от град София, 

спирка Автостанция “Сливница”, до метростанция “Сливница”. 

Преминаване на граничните пунктове Дунав мост и Гюргево. Пристигане 

в град Букурещ - столицата на Румъния и най-големият град в страната, а 

по брой на населението е най-голям и на Балканския полуостров. 

Наричат Букурещ "най-добре пазената тайна на Европа". Ресторанти, 

барове, художествени галерии и музеи изникват на всеки ъгъл. Букурещ е 

наричан още "Малкият Париж" заради приликата си с френската столица 

- архитектурата от ХІХ век, протичащата река и Триумфалната арка. От 

Университетския площад повечето забележителности на Букурещ лесно 

могат да бъдат достигнати пеша. Например булевард „Калея Виктория“ е 

отлична отправна точка, особено за пазаруване. Тези два ориентира 

бележат централната част на Букурещ, където се намират и повечето 

известни ресторанти, магазини и барове. Разходката в тази част на града е 

най-добрият начин да го разгледате. Свободно време за разходка и обяд в 

центъра на град Букурещ около 2 часа. Отпътуване за град Синая. 

Румънският курортен град Синая възниква около малък манастир със 

същото име, за да се превърне в един от най-старите и най-популярни 

курорти в Румъния в днешно време. Синая се намира на територията на 

обширен природен парк, чиято растителност е под строгата закрила на 

румънските власти. Тук изсичането на дърветата е строго забранено, 

както и късането на всякакви алпийски растителни видове, сред които 

Планински божур и Еделвайс. Въздухът има изключително благоприятно 

въздействие върху човешкия организъм, а няколкото минерални извора в 

околностите привличат туристите с лековитата си вода. Градът е част от 

курортен комплекс, разположен в долината на река Прахова, подходящо 



място за зимна ски ваканция или лятна почивка. Курорта разполага с 10 

лифта, общата дължина на пистите е 40 км., предлага богато 

разнообразие от обекти за настаняване и заведения. Интересни 

забележителности са: замъка Пелеш; мемориалната къща на Джордже 

Енеску; Манастира на Синая, на повече от 300 години. Настаняване в 

4-звездния Hotel Palace. Свободно време. Нощувка. 

 

2-ри ден:  

Закуска. Отпътуване за замъка Бран. Бран е музей-крепост, където се 

ражда известната история за граф Дракула – вампирa. Изграждането на 

двете отбранителни кули е завършено през 1622-1625 г. Замъкът е 

построен на върха на една скала, той има форма на трапец. Замъкът Бран 

е служил като “своего рода” стратегическа крепостна отбрана на четири 

нива. Тези нива се свързват посредством стълби. Вътре в тайнствен 

лабиринт се преплитат коридори и зали. Във вътрешния двор на замъка 

има кладенец, който няма как да не привлече внимание. Според 

легендата кладенецът води до подземие. Желаещите да посетят замъка 

Бран, е нужно да закупят входен билет на стойност 45 леи за възрастни 

до 65 г. / 35 леи за възрастни над 65 г. / 25 леи за студенти и ученици. 

След посещението на замъка Бран, ще се насочим към град Брашов. 

Брашов се намира в централна Румъния. Градът е разположен в 

Трансилвания, между Южните и Източните Карпати. Носи името на 

Сталин в периода 1951 - 61 г. Ежегодно в града се провежда фестивала 

Златен елен. В Брашов е издаден „Рибният буквар“ на Петър Берон. 

Интересни забележителности са: Черната църква, построена през 1383 г.; 

Църква Св. Николай – ХІV в.; Пояна Брашов – туристически комплекс, 

разположен в планината над града. Свободно време за разходка и пазар в 

центъра на града. Отпътуване за град Синая. Връщане в хотела. Нощувка. 
 

3-ти ден:   

Закуска. Освобождаване на хотела. Посещение на замъка Пелеш. Замъкът 

Пелеш е разположен на средновековния път, свързващ историческите 

области Трансилвания и Влахия в Румъния, в подножието на Карпатите, 

в покрайнините на град Синая. Замъкът е построен в стил неоренесанс 

между 1873 и 1914 г. Наречен е по името на протичащата наблизо 



планинска река. През 1947 г. след принудителната абдикация на 

румънския крал Михай I комунистическото правителство конфискува 

цялата кралска собственост, включително и замъка. Известно време 

замъкът е отворен за туристи, а през 1953 г. е обявен за музей. През 

1975–1990 г. (последните 14 г. на комунистическо управление), замъкът и 

прилежащата му територия са затворени за посещения. След Румънската 

революция (1989) замъците Пелеш и Пелишор наблизо отново са 

отворени за туристи. В наши дни замъкът приема ежегодно почти 

половин милион посетители. За туристите са отворени 35 помещения от 

общо 168. Желаещите да посетят замъка Пелеш, е нужно да закупят 

входен билет на стойност 50 леи за възрастни до 65 г. / 25 леи за 

възрастни над 65 г. / 12,5 леи за студенти и деца, които се заплаща на 

място. След посещението на замъка Пелеш, ще посетим манастир Синая. 

Идеята за манастира хрумва на принц Михаил Кантакузин след 

поклонническото му пътешествие до всеизвестната планина Синай в 

Египет. Сградата била проектирана да служи едновременно като 

манастир и като укрепена крепост по пътя, свързващ Брашов и Букурещ, 

а първоначалният замисъл на благородника била в манастира да живеят 

12 монаси – по подобие на 12-те Апостоли. Постепенно обаче тази цифра 

се увеличава. През 1735 – 1739 г. манастир Синая бива завладян от 

турците, които при отстъплението си опожаряват местността и нанасят 

тежки поражения на Светата обител. Въпреки това районът бива 

възстановен и през 1850 г. около манастира вече се забелязва формиране 

на градска среда. През 1864 г. са построени болница и няколко 

минерални бани, а 5 години по-късно се появява и първият хотел. Така в 

писмените сведения от 1869 г. Синая вече се споменава като планински 

курорт. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта в градовете 

по маршрута. 


