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CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

Descobrim el Patrimoni de la UNESCO 

 

ROMANIA 
ART 

ORTODOXE, 
PATRIMONI… I 

DRÀCULA 
amb Àngel Morillas 

historiador i professor d'art, 
coordinador del Patrimoni 

de la UNESCO 

Del 17 al 24 de maig 2019 
 

Amb la seva rica i popular herència, els seus llogarets pintorescos i 
paisatges meravellosos, Romania és un país fascinant per explorar que 
combina tradició i modernitat. Trobarem viles que mantenen l’aspecte 
de les del segle XIX, però també ciutats actuals de construccions 
impressionants. La seva barreja de cultures - romanesa, saxona, 
hongaresa i armènia - formen una convivència perfecta i estèticament 
molt rica. El poble romanès, l’únic d’origen llatí que es confessa segons el 
ritu Ortodox, ens mostrarà el seu art a través dels edificis religiosos i 
civils, molt a prop de les seves tradicions per viure una mica del seu 
passat. El Patrimoni UNESCO que atresora ens fascinarà: Brasov, la 
Ciutadella de Sibiu, Sighisoara, l’església fortificada de Biertan, els 
Monestirs de Moldavia...  

Inclou visites!! 

DIA 1.  BARCELONA - CLUJ NAPOCA 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, taulell de la companyia Lufthansa per a fer els tràmits 
de facturació de l’equipatge i recollida de targetes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida 
del vol en direcció a Romania, via Munich: 

BARCELONA – MUNICH - SORTIDA: 07:55 h - ARRIBADA: 09:55 h 
MUNICH - CLUJ NAPOCA – SORTIDA: 10:45 h – ARRIBADA: 13:25 h 

A l’arribada, trobarem l’autocar que ens acompanyarà la resta del viatge, i ens traslladarem a 
l’hotel on soparem i ens allotjarem.  
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DIA 2.  CLUJ NAPOCA - BAIA MARE - DESESTI - SAPANTA - 
SIGHETUL MARMATIEI 

Esmorzar a l’hotel. Avui començarem 
amb la visita a l'Església de fusta de 
Desesti. Construida el 1770 en l'estil 
tradicional, amb les torres molt 
agudes, les seves pintures interiors 
van ser realitzades pel pintor local 
Radu Munteanu. L'església resulta 
especialment impressionant per la 
seva col·lecció de 14 icones pintades 
sobre fusta que tenen un valor 
incalculable.  

Dinarem i en acabat, anirem al cèlebre 
poble de Sapanta. Fer una visita a 
aquest poble és obligatori per a tots 
aquells que recorren la regió, ja que 
s’hi troben les famoses portes tallades 
en fusta, que mostren, amb relleu i 
color, aspectes de la vida i de les 
preocupacions de la gent d'aquesta 
regió. Passejarem pel Cementiri 
Alegre, únic a Romania per la seva 
concepció i originalitat, que s’ha 
convertit en una veritable crònica del 
poble, i està plena de creus tallades i 
pintades per l'escultor, poeta i pintor 
Stan Ion Patras, amb les quals va 
donar una nota d'alegria al cementiri, 
que li confereixen la seva singularitat.  

Sopar (lliure) i allotjament a l'hotel. 
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DIA 3: SIGHETUL MARMATIEI – MONESTIR BARSANA – BOGDAN 
VODA – IEUD – GURA HUMORULUI 

Esmorzar a l’hotel. Avui iniciarem la nostra ruta amb la visita a 
l'Església de Bogdan Voda i Ieud. Passant per la vall d'Iza 
visitarem el Monestir de Bârsana. El poble de Bârsana ja 
apareix documentat en la segona meitat del segle XIV.  

Dinar en grup. A la tarda arribarem a la terra santa de la regió 
de Bucovina, lloc conegut pels seus meravellosos frescos 
exteriors que decoren les muralles dels seus monestirs pintats. 
Aquests monestirs, culminació de l'art amb les seves 
influències bizantines, reflecteixen el desenvolupament de la 
civilització de Moldàvia en els segles XV i XVI, sota el regnat de 
Estébanos el Gran (1457-1504). La història ens explica que, en 
aquella època, va esdevenir una tradició que els prínceps i els 
boiars construïssin esglésies i monestirs després de cada 
batalla que guanyéssin contra els turcs. Era una manera 
d’agrair a Déu les seves gestes. Els pintors es van inspirar en 
l'Art Bizantí. Les esglésies estan pintades de colors naturals i 
representen escenes de la Bíblia.  

Sopar (lliure) i allotjament a l’hotel. 

DIA 4: (GURA HUMORULUI) MONESTIR VORONET – MUSEU DE 
L’OU – MONESTIR MODOVITA – MONESTIR SUCEVITA 

Esmorzar a l’hotel. Ens espera un dia de monestirs icònics i 
increïbles, monuments pintats inclosos en el Patrimoni 
UNESCO i considerats entre les obres mestres de l'art 
mundial. El Monestir Voronet, el més famós de la regió de 
Bucovina, és considerat com la "Capella Sixtina" de l'Orient i 
va ser construït per Estebado el Gran el 1488. Els seus 
frescos, pintats en colors vius, es van afegir més tard. Les 
pintures són una mostra de l'adaptació de l'art clàssic bizantí 
a la realitat moldava. És per això que les trompetes dels 
arcàngels tenen la forma de les túniques que utilitzaven els paisans de la regió i les ànimes 
confinades a cremar en els focs de l'infern tenen turbants com els dels enemics turcs. 
Visitarem també el Museu de l’Ou de la regió de Bucovina. El Monestir Moldovita va ser 
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construït per Petru Rares (el fill d'Esteve el Gran) en 1532. Dedicada a l'Anunciació, la seva 
església mostra en el seu exterior pintures de color ocre groc sobre un fons blau que encara 
mantenen la seva esplendor amb representacions de l'Arbre de Jessè i el Acatistus Himnus. A 
l'interior de l'església encara hi ha exemples de mobles del segle XVI, fins i tot el tron del 
príncep Petru Rares. Hi ha també una estàtua d'aquest mateix príncep constructor del 
monestir.  

Tindrem una estona per dinar per continuar 
després la nostra ruta cap al Monestir 
Sucevita, situat en una magnífica vall verda. 
És una ciutadella sòlida de pedra amb torres 
massisses, contraforts i camins defensius, i 
amaga nombroses llegendes. Les pintures 
exteriors estan molt ben conservades, 
destacant especialment la façana del nord 
que s'ha mantingut intacta amb la seva 
escena representant l'escala de les Virtuts, la 
més important per la seva amplitud i 
contrast. Milers de pintures adornen les 
parets de l'església. Es diu que, entre tots els 
monestirs, Sucevita té el major nombre de 
pintures, encara que, curiosament, manté 
un mur en blanc. 

Sopar (lliure) i allotjament a l’hotel. 

DIA 5: GURA HUMORULUI – MONESTIR AGAPIA – CONGOST DE 
BICAZ – LLAC VERMELL – SIGHISOARA 

Esmorzar a l’hotel. Sortirem cap a la regió de 
Transilvania travessant el congost de Bicaz, el més 
gran de Romania, admirant la bellesa del paisatge, 
del Llac Vermell i la seva estació de muntanya i el 
Congost de Bicaz. Pel camí podrem fer també una 
visita al Monestir Agapia. El monestir Agapia, datat 
del segle XVIII, s'alça blanc i resplendent com un 
temple grec.  

Dinar. A la tarda arribarem a Sighisoara. Aquesta 
ciutadella saxona és considerada una de les més 
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belles i millor preservades de tot Romania i de l’Europa Oriental. D'origen romà (Castrum Sex), al 
segle XII va ser ocupada pels saxons que la van batejar amb el nom de Schoessburg. Com 
gairebé totes les ciutats saxones, està dividida en dues zones, una alta i una baixa. És la ciutat 
natal de Dràcula, un poble medieval que està entre els més encantadors de Transilvània amb 
els seus carrerons estrets, torres de defensa, esglésies, cases molt antigues i els seus passatges 
secrets. Tot això forma una part de la imatge típica d'aquest laberint medieval. Passejar per 
Sighisoara és tornar a trobar la Romania medieval en tot el seu esplendor. Carrers graonats, 
arcs i torres de defensa. La torre més representativa és la Torre del Rellotge del segle XIV que 
va ser seu del Consell Comunal a més de ser el dipòsit dels arxius i del tresor de la ciutat. El 
rellotge precedeix del segle XVII tot i que el mecanisme actual és de 1906. 

Sopar (lliure) i allotjament a l’hotel. 

DIA 6: SIGHISOARA - PREJMER - BRASOV - CASTELL DE BRAN - 
POIANA BRASOV  

Esmorzar a l’hotel. Ens dirigirem cap a Brasov pel camí visita a l'Església Fortificada de 
Prejmer inclosa en la llista de la UNESCO. Arribarem a Brasov, la ciutat saxona més bella i ben 
preservada de Transilvània. Aquí podrem admirar La Plaça Gran de Brasov - és una Plaça molt 
bonica i llarga, amb moltes botigues de luxe, cafès, restaurants, ideal per passejar i gaudir 
d'una ciutat moderna, que anualment acull el festival de música “Cérvol d’Or" reunint alguns 
dels cantants més famosos del món.  
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Dinar. Aquesta tarda visitarem l'Església Negra, el major monument religiós en estil gòtic del 
país i del Sud-est d’Europa. Sent el major edifici de culte religiós entre Viena i Istanbul, 
l'església compta amb 89 metres de llarg i una alçada total de 65 metres. L'Església Negra 
compta també amb una campana de sis tones de pes, la major de Romania, un impressionant 
òrgan de 4000 tubs que pot escoltar-se durant els concerts setmanals, i una rica col·lecció de 
catifes d’Anatòlia. 

Abans d’arribar a Poiana Brasov, 
visitarem el mític Castell de Bran, 
motiu d’escollir Romania per a molts 
turistes amants de les llegendes i les 
novel·les, ja que es diu que va ser 
r e s i d è n c i a d e V l a d T e p e s , 
l’Empalador (Vlad III Draculea), al s. 
XV. Aquesta fortalesa medieval és 
monument nacional i tot i la seva 
aparença massissa, va rebre pocs 
asedis. Només ha estat habitat de 
manera permanent les dècades de 1920 i 1930, quan va servir de residència estival a la reina 
Maria de Romania. L’escriptor Bram Stoker va moldejar parts del personatge fictici del Compte 
Dràcula, basant-se en certs aspectes de Vlad Draculea, tot i que pel que fa al castell que hi 
descriu, té influències d’altres edificis com el Castell New Slains d’Escòcia, i de les descripcions 
d’”El Castell dels Càrpats” de Juli Verne, o “Els misteris d’Udolf” d’Ann Radcliffe. El castell també 
apareix en una litografia de Charles Boner, tot i que el nom està en alemany (Toerzburg).  

Sopar (lliure) i allotjament a l’hotel. 
 

DIA 7: POIANA BRASOV - 
SINAIA - BUCAREST 

Esmorzar a l'hotel. Ens dirigirem cap 
a S i n a i a - l a c i u t a t q u e é s 
considerada la "La Perla dels 
Carpats". És una ciutat molt bonica 
que era la residència d'estiu del rei 
Carol I en els seus inicis, per ser 
posteriorment ocupada pels seus 
successors i fins i tot per Ceausescu i 
els seus alts càrrecs. Visita al 
Monestir de Sinaia. Visita al Castell 
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Peles a Sinaia, la residència d'estiu anterior de la família reial (Carol I i Elisabeta). El castell, la 
construcció va començar el 1875, és considerat l'exemple més bell al sud-est d'Europa. Les 
seves línies ens recorden als clàssics palaus renaixentistes alemanys amb les seves barreges 
de torres altes, balcons, galeries i columnes que formen un conjunt d'elements arquitectònics 
europeus. Dinar lliure. A la tarda arribarem a Bucarest conegut també com el "Petit Paris".  

Aquesta nit farem un sopar festiu de comiat amb programa folklòric, en un restaurant 
seleccionat. Allotjament a l’hotel. 

DIA 8: BUCAREST - BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Començarem el dia amb una visita de la capital, la qual encara conserva 
avui dia aquells trets que la van fer merèixer el sobrenom en els anys 30 de "el Petit París de 
l'Est": parcs i jardins bonics i espaiosos, bulevards amplis, l'estil neoclàssic francès dels edificis 
i l'Arc de Triomf. Hi torbarem bufones cafeteries on es pot conversar, una vida cultural molt 
rica i variada, una arquitectura fascinant amb una barreja caòtica d'estils tan diferents com el 
autòcton "brancovenesc", el francès eclèctic, el realista-comunista i l'arquitectura 
ultramoderna de les construccions 
recents. Visita al Palau del 
Parlament actual, anteriorment 
Palau del Socialisme, és el segon 
edifici més gran en el món després 
del Pentàgon. El nom original era 
Casa del Poble (Casa Poporului), 
però se li va canviar el nom 
després de la caiguda de la 
dictadura comunista. No obstant 
a i x ò , m o l t s r o m a n e s o s h o 
segueixen cridant Casa Poporului. 
L' A t e n e u R o m a n è s v a s e r 
construït segons el projecte de 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


� �

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

Descobrim el Patrimoni de la UNESCO 

l'arquitecte francès Albert Galleron. Avui dia és la seu de la Filharmònica George Enescu. 
Aquí s'han donat cita els músics més famosos de tots els temps, inclosos George Enescu, Pau 
Casals i Richard Strauss. Els diners per a la seva construcció es va aconseguir a través d'una 
col·lecta pública. Els frescos que decoren el seu interior són de Costin Petrescu i representen 
escenes de la història de Romania. Baixant per l'avinguda Victòria es poden veure molts 
edificis construïts de l'estil eclèctic així com El Cercle Militar etc. En el seu interior hi ha sales 
de recepció, sales de conferències, una biblioteca, una sala d'espectacles i una llibreria. Al Vell 
centre de Bucarest (zona de vianants) es troba el Carrer Lipscani, un antic carrer comercial i 
el Banc Nacional un edifici de 1883 de l'estil neo-clàssic francès.  

Dinar. A la tarda farem una última visita, aquest cop al Museu de l'Aldea - el museu etnogràfic 
a l'aire lliure. A l’hora convinguda ens dirigirem cap a l’aeroport, per agafar el vol de tornada a 
Barcelona amb Lufhtansa. 

BUCAREST – FRANKFURT – SORTIDA: 18:30h – ARRIBADA: 19:55h 
FRANKFURT - BARCELONA – SORTIDA: 21:00h – ARRIBADA: 23:00h 

Fi del viatge  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El preu inclou: 
• Vols Barcelona - Munich - Cluj Napoca i 

Bucarest - Frankfurt - Barcelona amb la 
companyia Lufthansa  

• Hotels de 4*.  

• Esmorzars bufet als hotels. 

• Sopar de comiat dia 7. 

• Dinars (excepte dia 7). 

• Autocar privat amb conductor i aire 
condicionat. 

• Assessorament cultural, 
explicacions i xerrades durant el 
viatge a càrrec del professor Àngel 
Morillas. 

• Dossier del viatge i dossier cultural 
per tenir de referència durant el viatge. 

• Xerrada prèvia a Baraka Club de 
Viatges sobre la el Patrimoni 
Mundial a Romania, a càrrec del 
professor Àngel Morillas. 

• Acompanyant de Te de Tertúlia/
Baraka. 

• Guies locals per a les visites que ho 
requereixin. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Entrades als monuments i visites 
especificades al programa. 

• Assegurança de viatge i cancel·lació 
Baraka. 

• Taxes d’aeroport. 

• Tot l’especificat al programa. 

• Auriculars per escoltar millor les 
explicacions. 

• City Tax 

El preu no inclou: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Sopars (excepte sopar de comiat). 

• Begudes en els àpats. 

• Tot allò no especificat en el programa. 

HOTELS 
A Cluj Napoca: H. Alex & George 4* agboutiquehotel.ro 
A Sighetul Marmatiei: Casa Iurca 4* www.casaiurca.ro  
A Gura Humorului: H. Best Western 4* www.bestwesternbucovina.ro  
Sighisoara: H. Mercure 4* www.accorhotels.com 
A Poiana Brasov: H. Piatra Mare 4* www.piatramare.ro  
A Bucarest: H. Ramada Parc 4* www.ramadabucharestparc.ro  
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Preu per persona en habitació doble: 1.750 € 
Suplement individual: 230 € 

Grup mínim necessari: 20 persones.
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DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades en el catàleg Baraka 2017 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE 
MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-
LA EN DETALL. NOMÉS ENS L’HAN DE DEMANAR.

RESERVA: 
PER REALITZAR LA RESERVA S’HA D’EFECTUAR UN DIPÒSIT DE 800 € (per persona en hab. Doble) ó 
950 € (per persona en hab. Individual) DEL TOTAL DEL VIATGE, ABANS DEL DIA 10 D’ABRIL 2019 I LA 
RESTA ABANS DEL 25 D’ABRIL 2019. 

CALDRÀ INDICAR EL NOM COMPLET DE LA PERSONA O PERSONES INSCRITES, DNI I UN TELÈFON DE 
CONTACTE, I FER L’INGRÉS AL COMPTE DE BARAKA CLUB DE VIATGES:  

BANC SABADELL ES62 0081 0016 11 0002275536  

Donat que és un viatge amb molta demanda i places limitades, s’aconsella consultar la disponibilitat 
abans de fer l’ingrés. 

NOTA. LA RESERVA DE PLAÇA ES CONSIDERARÀ CONFIRMADA UN COP FORMALITZAT EL 
PAGAMENT, MOMENT EN EL QUE  S’ADJUDICARAN ELS SEIENTS DE L’AUTOCAR.

ORGANITZACIÓ CULTURAL 
Te de Tertúlia 
www.tedetertulia.com   
tedetertulia@gmail.com   
tel. 93 757 81 01      

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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