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RUMUNIA – perły Siedmiogrodu  24.09 – 28.09.2014 r. 
Dzień 1 
Wyjazd z Dębicy o 08.00. Przejazd przez Słowację, Węgry do Rumunii. 
Obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 2 
Przyjazd do Oradea – wjazd do miasta, aby zobaczyć: Stare Miasto: 
katedra, pałac biskupi, cerkiew Pod Księżycem, budynki uniwersyteckie, 
pasaż Czrany Orzeł, park pałacowy. Nastepnie Cluj-Napoca stolica 
Siedmiogrodu. Zwiedzanie miasta. W programie: pozostałości murów 
obronnych z Basztą Krawców, podominikański kościół reformowany, 
kwartał uniwersytecki, Rynek Węgierski z Kościołem św. Michała, dom 
narodzin króla Macieja Korwina, Rynek Rumuński z Operą i Katedrą 
Rumuńską. Przejazd do Turdy z unikatową kopalnia soli.  Przejazd na 
obiadokolację i nocleg do Rimety – osada poszukiwaczy złota. 
Dzień 3  
Śniadanie. przejazd w kierunku Sibiu. Zwiedzanie Sibiu w programie 
m. in: starówka z Dużym i Małym Rynkiem, magistrat, Stary Ratusz, 
most Kłamców, muzeum księcia Brukenthala i schody Fingerling, plac 
Hueţ, kościół ewangelicki, Prawosławna Cerkiew Metropolitalna 
Św. Trójcy, wraz z pełną uroku zabudową Starego miasta (zwanego 
czerwonym miastem). Rasnov – zamek chłopski. Przejazd do Bran - 
zwiedzanie XIV w. Białego Zamku zwanego również zamkiem Drakuli. 
Brasov czarny kościól, stare miasto, ratusz.  Feldioara – pierwsz twierdza 
krzyżacka, ruiny kościoła obronnego. Obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 4 
Śniadanie.  Sighisora – najwieksza cytadela w Europie. Unikatowe stare miasto z miejscem urodzenia 
Drakuli. Przejazd Ieud – drewniana cerkiew wpisana na listę UNESCO. Barsana – kompleks monasterów 
żeńskich. Vadul Izea – żywy skansen pod gołym niebem ze wspaniałymi widokami jak sprzed wieku. 
Sighetu Maramures – miasto czterech kultur na pograniczu ukraińsko-rumuńskim z kompleksem 
komunistycznego więzienia. Sapanta – Cimintriul Vesel – największa atrakcja Rumunii cmentarz wesoły. 
Obiadokolacja, nocleg 
Dzień 5 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Sapanta – klasztor graniczny św. Katarzyny. Powrót w kierunku Polski 
z postojem w Tokaju  na Węgrzech (możliwwy zakup wina) oraz w Satorjaulhely – mieście z filmu CK 
Dezerterzy. Obiad na trasie (Węgry lub Słowacja). Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 
 
Cena: 1200 zł/os- przy 40 osobach pełnopłatnych 
 600 zł płatne do dnia 31.08.2014  

600 zł płatne do dnia 14.09.2014 
Cena zawiera: 

�  transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, WC, barek, video) 
�  4 noclegów w pensjonatach/hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami) 
�  4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad w drodze powrotnej  
�  pilot- przewodnik 
�  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
�  ubezpieczenie NNW, KL, bagaż 
�  podatek VAT 

*program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 


