Rumunia Transylwania
ZAMKI - WAROWNIE – MIASTA SIEDMOGRODUI
ORADEA – Kluż Napoka – SIGHISOARA
Biertan – BRASZÓW – Bran – SIBIN – Hunedoara - TIMISORA
Wyjazd z Bartoszyc ( lub do ustalenia) o godz. 22.00
Dzień 1.

Przejazd przez Słowację, Węgry do ORADEI w Rumunii , przyjazd ok. godz.15.00,

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja ( odpoczynek) . Dla chętnych wieczorny spacer po mieście
( poruszanie się komunikacją miejską) m.in.: Catedrala baroca - katedrę barokową, jednocześnie
największą katedrę rumuńską, pomnik Św. Władysława, Cetatea Oradea, czyli twierdzę, zbudowana
na planie pięciokąta, doskonale zachowaną i stanowiącą dziś siedzibę uniwersytetu oraz Instytutu
Sztuk Pięknych. Kościół Biserica cu Lună posiada bardzo ciekawy mechanizm zegarowy, pokazujący
fazy księżyca, Teatr Narodowy oraz pasaż hotelu "Czarny Orzeł". Powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 2.

Śniadanie,

wykwaterowanie.

Przejazd

do

KLUŻ

NAPOKI

,zwiedzanie

najważniejszych atrakcji miastam.in.: rynek z gotyckim Kościołem Katolickim Św. Michała z XIV-XV
w, pozostałości murów obronnych z Basztą Krawców , dom narodzin króla Macieja Korwina, rynek
Rumuński z operą i Katedrą . Po zwiedzaniu przerwa na lunch / zakupy. Następnie wyjazd do
Sighisoary, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
Dzień 3.

Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie SIGHISOARY - jednej z najpiękniejszych i

najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie m.in.: Starówka, to doskonale zachowany
16-wieczny kompleks złożony z dziewięciu wież, brukowanych uliczek, kamienic i kościołów, Plac
Cytadeli z domem Drakuli (Casa Dracula), Wieża Zegarowa. Przejazd do BIERTANU – zwiedzanie
największego saskiego

kościoła warownego z XV w. Następnie przejazd do Braszowa,

zakwaterowanie , obiadokolacja, czas wolny , nocleg.
Dzień 4.

Śniadanie, wykwaterowanie . Zwiedzanie BRASZOWA m.in: Starówka, z budynkami

reprezentującymi różne style, XV-wieczny Ratusz, Czarny Kościół XV wieku, żydowska synagoga,
XIX-wieczna katedra prawosławna, Kościół św Mikołaja. Następnie przejazd do BRAN - zwiedzanie
malowniczego Zamku Bran , wzniesiony w XIV w. przez królów węgierskich, reklamowany jednak
bezpodstawnie jako obiekt związany z pierwowzorem Drakuli – Władem Palownikiem, czemu
zawdzięcza ogromną popularność wśród turystów. Następnie przejazd do Sibin, zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

Dzień 5.

Śniadanie . Zwiedzanie SIBINA m.in.: Dolne Miasto i Górne Miasto - najstarszy

kościół w mieście. Następie Piata Mare jeden z największych w Transylwanii, Brukenthala Palace
z XVIII była siedziba gubernatora Transylwanii ( dziś Narodowe Muzeum Brukenthala), Blue House,
dom barokowy z herbem Sybina, Kościół Jezuitów , wieża fortyfikacji z XIV w., Rada Tower, ( jeden z
symboli miasta),

budynek w stylu Art Nouveau - siedziba burmistrza. Piata Mica, czyli Mały Rynek,

plac Starego Miasta to plac Huet z Ewangelickim Kościołem Luterańskim. Tu znajdują się
najstarsze fortyfikacje oraz wiele gotyckich budynków, powrót do hotelu obiadokolacja, czas wolny,
nocleg.
Dzień 6.

Śniadanie,

wykwaterowanie.

Przejazd

do

HUNEDOARY

średniowiecznego zamku usytuowanego w wzgórzu Poiana Rusca.
ogłoszone jako pierwsze wolne

miasto w Rumunii.

–

zwiedzanie

Przejazd do TIMISOARY

Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie,

obiadokolacja, czas wolnym w centrum gdzie znajdziemy wiele knajpek, barów, restauracji z
jedzeniem bardziej regionalnym lub światowym oraz barwny jarmark z całym dobrodziejstwem
podmiejskich upraw. Nocleg.
Dzień 7.

Śniadanie, wykwaterowanie. Powrót do Polski , przejazd przez Węgry, Aurstie,

Czechy. Przyjazd do Bartoszyc ( lub do ustalonego miejsca ) ok. godz. 10.00 następnego dnia .
Cena: 1250 zł/os ( przy min. 40 os)
Cena obejmuje:


Transport komfortowym, klimatyzowanym autokarem



6 noclegów w hotelach **/*** w pok. 2-os ( wg. programu)



6 śniadań



6 obiadokolacji



Usługę przewodnika w języku polskim w zwiedzanych miejscowościach



Zestaw słuchawkowy audio guide



Opiekę pilota



Ubezpieczenie KL +NNW ( nie obejmuje CP - istnieje możliwość doubezpieczenia)



Składkę TFG

Cena nie obejmuje :


biletów wstępów do zwiedzanych obiektów - ok. 50 euro /os



dopłata po pok. 1 – os - 110 euro/os

Istnieje możliwość wykupienia: kolacji - wieczorka folklorystycznego - 30 euro/os,
cena obiadu /lunchu - 20 euro/os

