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RUMUNIA

wycieczka

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

28.04 – 03.05
09.06 – 14.06
11.08 – 16.08
01.09 – 06.09

1 149
1 149
1 149
1 149

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 (opłaty
wjazdowe, zestawy słuchawkowe, itp.) - ok. 25 €/ os., obowiązkowej
składki na TFG – 10 PLN/ os., biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, usług lokalnych przewodników – ok. 220 RON/ os., napoi
do obiadokolacji, dopłat do połączeń antenowych, dopłaty do pokoju
1 os. - 200 PLN.
UwAgI

ALBA IULIA • SIBIU • SINAIA • RÂŞNOv • BRASOvA • BRAN
SIGHISOARA • TÂRGU MUREŞ • TURDA
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.

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 3: Śniadanie, Przejazd do sinaia. Pierwszy rumuński król, Karol I
Hohenzollern zachwycił się okolicą i w 1873 roku sprowadził niemieckiego dzień 5: Śniadanie. Przejazd do tÂRGu MuReŞ. Jednym z najciekawszych
architekta i rozpoczął budowę pałacu. Budowa trwała 10 lat. Powstał urokliwy zabytków jest rozległa średniowieczna twierdza. Do czasów obecnych
eklektyczny pałac Peleş. Następnie zwiedzanie zamku chłopskiego w RÂŞnoV. zachowało się 7 potężnych baszt oraz większość łączących je murów
Główną atrakcją turystyczną jest tu usytuowany na malowniczym skalnym obronnych w obrębie których znajduje się XIV wieczny kościół reformowany;
wzgórzu potężny chłopski zamek obrony. Pierwotną warownię wznieśli tu kościół unitariański, katedra katolicka i prawosławna, wybrane secesyjne
na początku XIII wieku Krzyżacy. Zamek bez dworu czy pałacu, rozbudowany obiekty - magistrat, Pałac Kultury. Zwiedzanie kopalni soli w tuRdzie.
przez mieszczan i chłopów stanowił ważny punkt obronny przed najazdami W skład kompleksu wchodzą trzy szyby: Terezia (z najgłębszym punktem –
i atakami ze strony Imperium Otomańskiego. Przejazd do bRasoVa, zwiedzanie 120 m), Anton i Rudolf. Na różnych wysokościach zbudowane są specjalnie
miasta: rynek wraz z ratuszem, Cerkiew prawosławna, cerkiew św. Mikołaja, oświetlone drewniano-metalowe konstrukcje, z których podziwiać można
mury miejskie kościół św. Bartłomieja; Czarny Kościół - katedra zbudowana skomplikowane formacje skalne i poszczególne atrakcje kopalni. Od wejścia
w stylu późnogotyckim w XIV wieku. Jest największą budowlą sakralną Rumunii, ciągnie się długi (prawie kilometrowy), solny korytarz kierujący do Komnaty
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
największym późnogotyckim kościołem halowym na wschód od Wiednia Echa, w której można przetestować doskonałą akustykę. Dalej znajdują się kolejne
dzień 1: Wyjazd według rozkładu jazdy.
i największym kościołem luterańskim w regionie. W kościele znajdują się sale i mnóstwo wąskich korytarzy prowadzących do głównej komnaty Saliny.
dzień 2: Przyjazd do alba iulia. Zwiedzanie miasta: największe organy Siedmiogrodu z 4000 piszczałek. Przejazd na obiadokolację; 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
Twierdza Alba Karolina - jedna z najlepiej zachowanych tego nocleg.
typu obiektów w Europie. Przy jej wznoszeniu pracowało 20 dzień 4: Śniadanie. Przejazd do bRan. Zwiedzanie Białego Zamku – „zamku którym można przepłynąć wypożyczoną łódką. Wyjazd w drogę powrotną.
tysięcy miejscowych chłopów; cerkiew, Biblioteka Batthyáneum Drakuli”. Wzniesiony w średniowieczu zamek był ważnym punktem obronnym. dzień 6: Powrót w godzinach porannych.
Pałac Peles w Sinaia nie będzie dostępny dla zwiedzających
w terminie: 28.04 – 03.05.2020. 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.

