14
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TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

28.04 - 03.05
29.05 - 03.06
14.08 - 19.08
04.09 - 09.09

1 049
1 049
1 049
1 049

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja),
3 noclegi w hotelu ** / *** - pokoje z łazienkami, 3 śniadania,
3 obiadokolacje, ubezpieczenie siGnal iduna (kl 10 000 €, nW
7 000 pln, bagaż 800 pln), zwiedzanie wg programu, opiekę
licencjonowanego pilota.
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usług lokalnych
przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów
komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych) - ok. 160 ron/ os. (1 ron = ok. 1
zł); obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., napoi do obiadokolacji, dopłat
do połączeń antenowych, dopłaty do pokoju 1 os. - 200 pln.
UwAgI

pałac peles w sinaia nie będzie dostępny dla zwiedzających
w terminie: 28.04 – 03.05.2018. W zamian zwiedzanie zamku
korwinów w huneadorze. program jest ramowy i kolejność
zwiedzania może ulec zmianie. uzależnione jest to od czasu
przejazdów, godzin otwarcia oraz dostępności zwiedzanych
obiektów. pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. ceny
biletów wstępu mogą ulec zmianie.

AlBA iuliA  siBiu  sinAiA
RÂŞnoV  BRAsoVA
BRAn  siGhisoARA
TÂRGu MuReŞ  TuRdA
Dzień 1: Wyjazd według rozkładu jazdy.
Dzień 2: przyjazd do ALBA IuLIA. zwiedzanie miasta:
twierdza alba karolina - jedna z najlepiej zachowanych tego
typu obiektów w europie. przy jej wznoszeniu pracowało 20

tysięcy miejscowych chłopów; cerkiew, biblioteka batthyáneum powstała
w 1784 r. obecnie jest jednym z najważniejszych ośrodków badawczych
w rumunii. W tym samym budynku mieści się także najstarsze w rumunii
obserwatorium astronomiczne; sala zjednoczenia - pokaźny budynek stojący
obok pałacu książęcego. to właśnie tu obradowało Wielkie zgromadzenie
narodowe rumunów z transylwanii, banatu, kriszany i marmaroszu, którzy
1 grudnia 1918 r. uchwalili zjednoczenie ziem będących dotąd pod
panowaniem austro-węgierskim z królestwem rumunii.; uniwersytet,
renesansowy pałac. przejazd do SIBIu. jest to niewątpliwie jedno
z najpiękniejszych miast nie tylko transylwanii, ale i całej rumunii.
zwiedzanie miasta: starówka, magistrat stary ratusz, most kłamców,
i schody Fingerling, plac huep, kościół ewangelicki gdzie zainteresuje nas nie
tylko cudowny widok z wieży, ale i skarby znajdujące się wewnątrz świątyni
takie jak malowidła, chrzcielnica czy organy wyposażone w 6000 piszczałek.
znajdziemy tu także ciekawe płyty nagrobne, a wśród nich upamiętniającą
syna Włada palwonika zwanego drakulą. dalej prawosławna cerkiew
metropolitalna św. trójcy z początku XX wieku z kopułą pokrytą barwnymi
freskami, kapiącym od złota ikonostasem, mozaikami i żyrandolem, który
przywieziono tu z pracowni w Wiedniu. przejazd na obiadokolację, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, przejazd do SInAIA. pierwszy rumuński król, karol i
hohenzollern zachwycił się okolicą i w 1873 roku sprowadził niemieckiego
architekta i rozpoczął budowę pałacu. budowa trwała 10 lat. powstał
urokliwy eklektyczny pałac peleş. następnie zwiedzanie zamku chłopskiego
w RÂŞnOV. Główną atrakcją turystyczną jest tu usytuowany na malowniczym
skalnym wzgórzu potężny chłopski zamek obrony. pierwotną warownię
wznieśli tu na początku Xiii wieku krzyżacy. zamek bez dworu czy pałacu,
rozbudowany przez mieszczan i chłopów stanowił ważny punkt obronny
przed najazdami i atakami ze strony imperium otomańskiego. przejazd do
BRASOVA, zwiedzanie miasta: rynek wraz z ratuszem, cerkiew prawosławna,
cerkiew św. mikołaja, mury miejskie kościół św. bartłomieja; czarny kościół
- katedra zbudowana w stylu późnogotyckim w XiV wieku. jest największą
budowlą sakralną rumunii, największym późnogotyckim kościołem
halowym na wschód od Wiednia i największym kościołem luterańskim w
regionie. W kościele znajdują się największe organy siedmiogrodu z 4000
piszczałek. przejazd na obiadokolację; nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. przejazd do BRAn. zwiedzanie białego zamku –
„zamku drakuli”. Wzniesiony w średniowieczu zamek był ważnym punktem

obronnym. pierwsza kamienna warownia powstała tu już w połowie XiV
wieku. zamek powstał w miejscu starego, zniszczonego przez turków
drewnianego grodu obronnego. swój obecny bajkowy wygląd uzyskał
w czasie gruntownej przebudowy, jaka przeprowadzona została w latach
1886-1888 według projektu francuskiego architekta Viollet-le-duca. zamek
w branie kojarzony jest mylnie ze słynnym Władem palownikiem zwanym
potocznie drakulą. postać ta stanowiła inspirację dla pisarza brama stokera
do napisania książki. historycy uważają jednak, że Wład prawdopodobnie
nigdy tu nie mieszkał. przejazd do SIGHISOARA. to piękne, zabytkowe miasto
przyciąga turystów nie tylko pięknym położeniem ale także zabytkową
zabudową i jedną z najlepiej zachowanych starówek we wschodniej
europie. Właśnie w tym mieście mieszkał i udzielał się Wlad diabeł, ojciec
słynnego rumuńskiego księcia draculi. zwiedzanie miasta: cytadela - to
silny system obronny z 14 wieżami oraz kilka bastionów wyposażonych
w artyleryjskie strzelnice. najpiękniejszą z wież jest clock tower, czyli wieża
zegarowa, w której niegdyś przechowywano skarby; kościół na Wzgórzu
(biserica din deal) to najbardziej reprezentacyjny obiekt sigishoary; kościół
klasztorny, schody szkolne, dom drakuli, mury i baszty obronne. przejazd na
obiadokolację, nocleg.
Dzień 5: Śniadanie. przejazd do tÂRGu MuREŞ. jednym z najciekawszych
zabytków jest rozległa średniowieczna twierdza. do czasów obecnych
zachowało się 7 potężnych baszt oraz większość łączących je murów
obronnych w obrębie których znajduje się XiV wieczny kościół reformowany;
kościół unitariański, katedra katolicka i prawosławna, wybrane secesyjne
obiekty - magistrat, pałac kultury. zwiedzanie kopalni soli w tuRDZIE.
W skład kompleksu wchodzą trzy szyby: terezia (z najgłębszym punktem –
120 m), anton i rudolf. na różnych wysokościach zbudowane są specjalnie
oświetlone drewniano-metalowe konstrukcje, z których podziwiać można
skomplikowane formacje skalne i poszczególne atrakcje kopalni. od wejścia
ciągnie się długi (prawie kilometrowy), solny korytarz kierujący do komnaty
echa, w której można przetestować doskonałą akustykę. dalej znajdują
się kolejne sale i mnóstwo wąskich korytarzy prowadzących do głównej
komnaty saliny. jest ona tak ogromna, że mieści w sobie m. in. amfiteatr,
diabelski młyn, pole do minigolfa, tory do kręgli i plac zabaw, a także
podziemne słone jezioro, po którym można przepłynąć wypożyczoną łódką.
Wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 6: powrót w godzinach porannych.

