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Perły Rumunii! 

 

Rumunia to jeden z piękniejszych krajów na turystycznej mapie Europy. To miejsce, którego 

bogata  historia przeplata się z pięknymi zabytkami. O tym, że Rumunia odkrywa przed 

zwiedzającym coraz piękniejsze oblicza i zachęca do powrotu przekonuje się każdy kto choć raz 

odwiedził ten kraj. Rumunia to żywy kalejdoskop dzieł ludzkiej pracy, natury i historii. Rumunia 

to kuchnia, smaki i bajkowe pejzaże. Rumunia to „must visit” każdego wytrawnego turysty… 

Dzień 1  

Wyjazd z Łodzi w godzinach porannych. Przejazd do Oradei. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 

Nocleg.  

Dzień 2 

Po śniadaniu wykwaterowanie. Zwiedzanie perły secesji - Oradei. Podczas spaceru zobaczymy m. in. 

hotel „Czarny Orzeł”, synagogę, ratusz oraz cerkiew w stylu barokowo-klasycystycznym z zegarem 

wskazującym fazy księżyca. Następnie przejazd do Alba Julia, jednej ze stolic Siedmiogrodu 

(Transylwanii), słynącej z doskonałych win. Zwiedzanie potężnej cytadeli Alba Carolina oraz katedry, 

w której pochowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki książę, który walczył po stronie polskiego 

króla Władysława III w bitwie z Turkami pod Warną. W centrum założenia miasta znajduje się 

cerkiew katedralna Świętej Trójcy. Przejazd (późno w nocy) do hotelu w okolicy Sibiu (Sybinu). 

Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Sybinu zwanego miastem artystów. Spacer  



po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą trzy place, gdzie znajdują się charakterystyczne 

dla tego miasta budynki z „oczami” oraz XVI-wieczny ratusz, kościół Jezuitów oraz symbol miasta, 

zbudowany w 1771 , żelazny Most Kłamców (według tradycji jeśli ktoś skłamie na moście ten ma się 

zawalić). Następnie przejazd do Braszow. Obejrzymy saskie, stare miasto, Plac Sfatului                           

z miejskim ratuszem oraz okolice gotyckiego „Czarnego Kościoła” i budynku starej szkoły  

z pomnikiem reformatora Johannesa Honterusa. W drodze do bramy Schei zobaczymy najwęższą 

uliczkę, która za czasów Ceausescu była zamknięta z powodu lęku wodza przed schronieniem się  

w niej jego przeciwników. Przejazd do hotelu w okolicy Bran. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

Dzień 4 

Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do  położonego na przełęczy, białego zamku Bran, lepiej 

znanego jako „Zamek Drakuli” (wg legend to tu mieszkał niegdyś „książę ciemności”), choć 

faktycznie nie mający nic wspólnego z Wladem Palownikiem. Następnie przejazd do najbardziej 

znanego rumuńskiego kurortu Sinaia, znajdującego się u podnóży gór Bucegi. Zwiedzanie „Perły 

Karpat” – Zamku Peles, zbudowanego w stylu niemieckiego renesansu. Pierwszy rumuński król, 

Karol I Hohenzollern, będąc w tutejszym monasterze, zachwycił się okolicą. W 1873 roku sprowadził 

niemieckiego architekta i rozpoczął budowę pałacu. Budowa trwała 10 lat. Powstał urokliwy, 

eklektyczny pałac, którego wnętrza zdobią kopie arcydzieł europejskich. W zamku znajdowała się 

pierwsza sala kinowa w Rumunii. Przejazd do hotelu w okolicy Bukaresztu. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 5 

Śniadanie. Przejazd do Bukaresztu. Objazd największymi bulwarami miasta  

a następnie spacer po stolicy Rumunii, która z racji podobieństwa eklektycznej zabudowy i szerokich 

bulwarów często nazywana jest „Paryżem Bałkanów”. Udamy się na Wzgórze Patriarchalne  

z Cerkwią i Pałacem Patriarchalnym, a także na stare miasto z ruinami XIV-wiecznego dworu 

hospodarskiego i słynną ulicą Lipscani. Zobaczymy Plac Rewolucji oraz przeogromny Pałac 

Parlamentu (według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy i największy budynek administracyjny 

świata - przykład megalomanii Ceausescu). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 6 

Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd jedną z najbardziej spektakularnych tras w Rumunii Trasą 

Transfogarską. Wspaniałe widoki i pamiątkowe zdjęcia – niezapomniane! Dojazd do hotelu  



w okolicy Hunedoara. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 7 

Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie zamku Hunedoara (węg. Vajdahunyadi), jednego z „7 

cudów Rumunii”. To późnośredniowieczna twierdza stworzona przez Jana Hunyadiego. 

Majestatyczny i przepiękny zamek łączy zwięzłość historyczną z dynastią transylwańskich magnatów 

Hunayady, z których to rodu wywodzi się król węgierski Maciej I Corvin. Obecnie zamek Corvin jest 

popularną atrakcją turystyczną i jednym z najbardziej jaskrawych przykładów architektury gotyckiej 

pośród zamków Rumunii. Przejazd w kierunku Węgier. Dojazd do hotelu w okolicy Egeru. 

Zakwaterowanie w hotelu.   Obiadokolacja w lokalnej winnicy z muzyka i tańcami. Nocleg. 

Dzień 8 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w kierunku Polski. Dojazd do Łodzi w godzinach 

wieczornych. Po drodze planowany jest posiłek. Koniec świadczeń. 

 

 

 

Termin: 11.08. – 18.08. 2018r.  

                                                                        

                                                                    Cena:  2150 zł/os.  

 

 

 

 

Cena zawiera: 

• Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (wc, klimatyzacja, dvd, kawa, herbata bez 

ograniczeń)  

• Zakwaterowanie w hotelu 3* 

• Wyżywienie wg programu : śniadania i obiadokolacje 

• Taksy klimatyczne 



• Opiekę pilota  

• Opiekę licencjonowanego przewodnika 

• Ubezpieczenie KL i NNW ( nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych) 

 

 

Uwaga!!! 

1. Cena jest kalkulowana dla grupy 42 uczestników. 

2.  Kolejność zwiedzania obiektów może ulec zmianie. 

3.  Na dzień tworzenia oferty nie zostały założone żadne rezerwacje.  

4.  Obligatoryjna opłata niezbędna do realizacji programu oraz taksy klimatyczne ok. 50e. 

 

 

 

 

 

                                

 


