
Cena obejmuje: 8 NOCLEGÓW 
- 1 nocleg w ok. Cluj Napoca w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok. Bukaresztu w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 4 noclegi w hotelu*** w ok. Konstancy na wybrzeżu Morza Czarnego
- 1 nocleg w ok. Bran  w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok Nyireghaza w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji  
- transport autokarem LUX (klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, KL i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
- składkę na TFG i TFP
Cena nie obejmuje:
- napoi do obiadokolacji 
- opłaty obowiązkowej - realizacja programu (wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodnicy  lokalni, 
   system TOUR GUIDE i inne) - ok. 70 EUR/os. 
- taksy klimatycznej-1,25 EUR/os./dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 540 zł /turnus
UWAGI:
- ceny obowiązują przy grupie 44-48 osób

 RUMUNIA - PERŁY TRANSYLWANII

Cluj Napoca-Alba Julia-Sybin-Bukareszt-Konstanca
Sinaia-Bran-Brasov-Sighisoara

Z WYPOCZYNKIEM NAD MORZEM CZARNYM

Program:
1 DZIEŃ – Wyjazd Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. Przyjazd do CLUJ NAPOCA- stolicy 
Siedmiogrodu, centrum intelektualnego i akademickiego współczesnej Rumunii. W programie: 
spacer po malowniczej średniowiecznej starówce z gotyckim kościołem św. Michała, pomnik 
króla Macieja Korwina (urodził się w tym mieście), pałace szlachty węgierskiej, wspaniała 
katedra prawosławna wzniesiona w stylu bizantyjsko-rumuńskim, gotyckie mury obronne  
z przysadzistą basztą Krawców. Przyjazd do hotelu - obiadokolacja. Nocleg.
2 DZIEŃ – Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie miasta ALBA JULIA - dawnej stolicy książąt 
siedmiogrodzkich. Zwiedzanie imponującej cytadeli Alba Karolina ze zrekonstruowanymi 
ceglanymi murami obronnymi i dwoma świątyniami, świętymi miejscami dla Węgrów 
i… Rumunów, katedry św. Michała, której wystrój należy do najpiękniejszych przykładów 
renesansu następnie  cerkiew katedralna Świętej Trójcy. Przejazd trasą Sebeš – Saliste – Sibiu. 
Zapierające dech w piersiach krajobrazy, saskie opuszczone przez pierwotnych mieszkańców 
barokowe wioski, chłopskie zamki defensywne, warowne kościoły, droga wije się przez góry  
i pogórza. Następnie SIBIU - zwanego też Hermannstad - kolejna stolica Transylwanii, 
fascynujące, najpiękniejsze z rumuńskich miast. Europejska Stolica Kultury, niemieckie centrum 
gotyku w Rumunii. Spacer po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą trzy place, gdzie 
znajdują się charakterystyczne dla tego miasta budynki z ”oczami” oraz XVI-wieczny ratusz, 
wieża zegarowa, kościół Jezuitów, no i wreszcie unikatowy na cały świat Most Kłamców. 
Przejazd do hotelu ok. Bukaresztu. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg. 
3 DZIEŃ – Po śniadaniu  zwiedzanie BUKARESZTU często nazywanego „Paryżem Bałkanów”  
zobaczymy Wzgórze Patriarchalne z Cerkwią i Pałacem Patriarchalnym, a także stare miasto 
z ruinami XIV-wiecznego dworu hospodarskiego i słynną ulicą Lipscani. Zobaczymy Plac 
Rewolucji, przeogromny Pałac Parlamentu (według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy 
i największy budynek administracyjny świata - przykład megalomanii Ceausescu), następnie 
panoramiczne zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej, ratusza, łuku triumfalnego, Ogrodów 
Cişmigiu, przejazd reprezentacyjną ulicą Calea Victoriei wzdłuż wielu secesyjnych budowli, 
cerkwi, teatrów, sklepów i restauracji. Czas wolny przy bulwarze Calea Victoriei. Przejazd do hotelu   
w okoliach Konstancy lub Mamai - Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.
4 DZIEŃ – Wypoczynek i plażowanie nad Morzem Czarnym.
5 DZIEŃ – Po śniadaniu wycieczka do KONSTANCY- znanego ośrodka turystycznego ze słynnym 
kąpieliskiem Mamaja i piaszczystą plażą o długości 8 km. Charakteryzuje je rzadka, orientalna 
mieszanka stylów, gdzie na jednej ulicy, tuż obok siebie, znajdziemy świątynie trzech religii: 
rzymsko-katolicki kościół, prawosławną cerkiew, żydowską synagogę i muzułmański meczet 
Zobaczymy: ruiny rzymskich budowli, Pomnik Owidiusza, cerkiew Przemienienia Pańskiego, 
meczet Mahmudiye Machmudii. Na koniec spacer promenadą nadmorską z urzekającym 
widokiem na port.  Powrót do hotelu plażowanie - obiadokolacja. Nocleg.
6 DZIEŃ – Wypoczynek i plażowanie nad Morzem Czarnym.
7 DZIEŃ – Po śniadaniu przejazd przez Karpaty do SINAI - resortu zwanego Perłą Karpat. 
Zwiedzanie Pałacu PELEŞ - bajkowej letniej rezydencji rodziny królewskiej. Przejazd do BRAN, 
zwiedzanie zamku przedstawianego jako zamek Draculi. Najczęściej odwiedzane miejsce  
w Rumunii, horror, szok, krew w żyłach. To jest (tak się powszechnie uważa) obiekt numer 
jeden w Transylwanii. Tak naprawdę to zamek królewski z niezliczoną liczbą pokoi, tarasów, 
wykuszy, przejść. Przejazd do hotelu w ok. Bran - zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
8 DZIEŃ – Po śniadaniu przejazd do  miasta BRAŠOV- inaczej Kronnenburg - miasto kupców  
z cudownej urody starówką, największe i najwspanialsze miasto Siedmiogrodu. Zobaczymy   
historyczne centrum, stary  ratusz  i gotycki kościoł Czarna Bazylika. Następnie pojedziemy 
do SIGHISOARY- uznawanej za najpiękniejsze, fascynujące miasto Rumunii, w całości wpisane  
na listę UNESCO. Zobaczymy największą w Europie cytadelę obronną z XIIw. na wzgórzu 
miejskim, Wieżę Zegarową kościół górny. Spacer po historycznym centrum z licznymi  
fortyfikacjamii basztami, malownicze zaułki i w wąskie średniowieczne, brukowane uliczki, 
kamieniczki jak z bajki. No i niespodzianka. W tym mieście urodził się Dracula, zachował się 
dom w którym książę spędził całe dzieciństwo. Przejazd do hotelu na Węgrzech w okolicach 
Nyiregyhaza, obiadokolacja. Nocleg.
9 DZIEŃ – Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Przejazd do miejsca wyjazdu.
UWAGA - KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.
PROGRAM FAKULTATYWNY: 
- REJS DELTĄ DUNAJU - Przejazd do miejscowości Tulcza, gdzie rozpoczyna się kilkugodzinny rejs po 
delcie, unikatowym Rezerwacie Biosfery, wpisanym na listę UNESCO. Oprócz 300 gatunków ptaków, 
zobaczyć można tutaj dzikie konie, malownicze wydmy i tradycyjne wioski rybackie.  CENA - ok. 45 EUR
- BUŁGARIA - Wycieczka autokarem. W programie: BAŁCZIK nazywany Białym Miastem. Zwiedza-
nie: Ciche Gniazdo letnia rezydencja rumuńskiej królowej Marii, ogród botaniczny z 3 tysiącami 
gatunków roślin, w tym 250 gatunkami kaktusów. Ogród ten jest drugim, co do wielkości ogro-
dem w Europie. Przejazd i spacer po malowniczym przylądku Kaliakra, monumentalnych klifach, 
gdzie w najdalej wysuniętym punkcie mieściła się w średniowieczu potężna twierdza oraz wizyta  
w wykutym w skale klasztorze AŁADŻA.  CENA - ok. 40 EUR  

RUMUNIA - kraj majestatycznych gór Karpat, gdzie w swoim zamku czai się  Książę ciemności, hrabia Dracula! W Rumunii wszystko zasługuje na uwagę, zaczynając od malowniczego wybrzeża, bajkowych krajobrazów, dziewiczej przyrody, mistycznych zamków aż po Bukareszt. Swój raj odnajdą tu zarówno miłośnicy samotnych, dzikich wypraw, zakochane pary jak i rodziny szukające chwili błogiego relaksu pod słomianym parasolem. Rejon Transylwanii, czyli historyczny Siedmiogród, jest kojarzony  z mrocznymi zamczyskami, duchami i wampirami. Stąd właśnie pochodzi Drakula, legendarny wampir i pierwowzór postaci literackich i filmowych. Niezwykłe widoki, wielokulturowość, uśmiechnięci mieszkańcy, bogata architektura, liczne zabytki, ciekawe legendy i pyszna kuchnia przyciągają do Rumunii turystów z całego świata.

Plażowaniei zwiedzanie


