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  RRUUMMUUNNIIAA  
TTrraannssyyllwwaanniiaa  ii  BBuukkaarreesszztt  ––  66  ddnnii  

 

                 27.04. - 02.05.2014 

Na wyprawę do Rumunii wystarczy nam tylko dowód osobisty… Nie trzeba chyba nikogo zapewniać o atrakcyjności i wyjątkowości tego kraju. 

Rumunię wybierają osoby, które zwiedziły już większość szlagierowych zakątków Europy, lub po prostu wolą uniknąć tłumów w czasie 

turystycznego sezonu. Proponujemy Państwu sześciodniową wycieczkę w bliżej położony region – Siedmiogród. Region Transylwanii jest 

idealny dla każdego, kto szuka spokoju, kontaktu z przyrodą, oraz nowych doznań estetycznych jak i również dla tych, którzy pragną bliżej 

poznać perełki architektury, których nie brakuje na tym obszarze. Bogata kultura i tradycja całego regionu (na czele z mrocznym i tajemniczym 

Vladem Palownikiem, do którego zamku zawitamy) urzeknie zarówno tych spragnionych przygód, jak i chcących zrelaksować się podczas 

górskich wycieczek. Kiedy już raz odwiedzi się ten zakątek i poczuje wyjątkowość karpackiego powietrza, zapragnie się powrócić tu, aby 

odkrywać kolejne skarby tej zapomnianej kultury. 

Program wycieczki po Rumunii: 
I DZIEŃ – „Podróż na południe”, 27 kwiecień 2014, niedziela:       

• godz. 3:00 wyjazd z Dębicy, przejazd do Rumuni przez Słowację oraz Węgry 

• zwiedzanie Oradei: barokowy ratusz i katedra, Pałac Biskupa greckokatolickiego, Kościół Księżycowy 

• obiadokolacja i nocleg w Oradei 

 

II DZIEŃ - „CLUJ-NAPOCA i TARGU MURES“, 28 kwiecień 2014, poniedziałek:    

• śniadanie, zwiedzanie miasta CLUJ, jednej ze stolic Transylwanii. Zobaczymy tu dawne 

węgierskie centrum miasta z Kościołem św. Michała, domem rodzinnym i pomnikiem Króla 

Macieja Korwina oraz pozostałościami po dawnej rzymskiej osadzie Napoca oraz młodsze od 

niego rumuńskie centrum miasta z Katedrą Prawosławną, siedzibą patriarchy i Teatrem 

Narodowym. 

• zwiedzanie TARGU MURES, m.in: pałac kultury, teatr narodowy, prawosławna cerkiew, Pałac Apolla, stary 

budynek prefektury z 1711 r. oraz pomnik Józefa Bema 

• zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Sighisoarze 

 

III DZIEŃ - „Uroki SIGHISOARY – RASNOV – BRAN“, 29 kwiecień 2014, wtorek:  

• śniadanie, zwiedzanie historycznego centrum SIGHISOARY. Dzięki unikalnej architekturze oraz 

faktowi iż cała średniowieczna cytadela jest wciąż zamieszkana, znalazła się ona na liście UNESCO. 

Zobaczymy tutaj także Wieżą Zegarową – symbol miasta oraz kościół na wzgórzu, do którego 

wiodą unikalne zakryte schody. 

• w zależności od czasu: zwiedzanie zamku chłopskiego RASNOV 

wizyta w BRAN gdzie zobaczymy Biały Zamek – słynny jako legendarny Zamek Draculi, chociaż sam Wlad 

Palownik przebywam tutaj tylko przez chwilę 

• obiadokolacja i nocleg w Bran, niedaleko zamku Draculi 
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IV DZIEŃ - „BRASOV - SINAIA“, 30 kwiecień 2014, środa:     

• śniadanie, zwiedzanie BRASZOWA, gdzie zobaczymy Czarny Kościół – pierwotnie najdalej na 

wschód Europy wysuniętą katolicką katedrę, obecnie kościół ewangelicki oraz wiele innych 

zabytków takich jak: Ratusz, Czarna i Biała Wieża, Stara Synagoga i inne 

• wizyta w SINAII i zwiedzanie Pałacu Peles, letniej rezydencji rumuńskiej rodziny królewskiej, 

jednego z najnowocześniejszych pałaców w Europie 

• obiadokolacja i nocleg w Bukareszcie 

 

V DZIEŃ - „BUKARESZT stolica Rumunii“, 1 maj 2014, czwartek:    

• śniadanie, zwiedzanie BUKARESZTU – spacer Calea Victoriei – jedną z najważniejszych ulic 

starego miasta, przy której zlokalizowane są liczne zabytki takie jak Pałac Królewski (obecnie 

muzeum sztuki), Ateneum Rumuńskie, Klub Wojskowy i wiele innych. Zwiedzimy także uliczki 

starego miasta, gdzie obecnie  

dzięki licznym kawiarenkom powraca życie i wieczorami pełne są one zarówno turystów jak i 

mieszkańców. Wizyta w Pałacu Parlamentu – drugim co do wielkości budynku na świecie. 

• obiadokolacja w Sibiel, z muzyką na żywo i degustacją alkoholi, nocleg w Sibiu 

 

VI DZIEŃ - „SIBIU i ALBA IULIA“, 2 maj 2014, piątek:    

• śniadanie, zwiedzanie SIBIU – spacer po zabytkowym centrum miasta, gdzie zobaczymy 

między innymi mury miejskie, trzy miejskie place z charakterystycznymi budynkami z „oczami” 

oraz wiele innych zabytków, w tym kościoły: Katolicki, Prawosławny, Ewangelicki i 

Reformowany. 

• wizyta w ALBA IULIA – jednym z najważniejszych miast w Transylwanii, w którym 

podpisano traktat jednoczący tą krainę z resztą Rumunii. Zwiedzanie historycznego centrum miasta – cytadela Alba 

Karolina z Katedrami Prawosławną i Katolicką, salą zjednoczenia, pałacem wojewodów i wieloma innymi zabytkami. 

• obiad, wyjazd w kierunku Polski, powrót do Dębicy w godzinach nocnych. 

 
 

 

Cena: 1 500 zł * 
 

 

Świadczenia:        

-  transport autokarem + opłaty drogowe i parkingowe  

- 5 noclegów w hotelach *** w pokojach 2 osobowych z łazienkami 

- usługi pilota,  

- 5 śniadań, 5 obiadokolacji, obiad ostatniego dnia  

- usługi przewodnika miejskiego 

- ubezpieczenie KL i NNW 

 

Bilety wstępu – dodatkowo płatne: około 40 euro w zależności od zwiedzanych obiektów 

 

*cena kalkulowana przy min. 40 uczestnikach 


