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Bukareszt i Transylwania 
INCENTIVE 

od 600€ / osoba 
 

Dzień 1 
Przylot do Bukaresztu, spotkanie z przewodnikiem.  
Transfer do hotelu, czas na odświeżenie, obiad. Po południu zwiedzanie miasta (pieszo), gdzie będziemy 
mogli zobaczyć m.in.: Dom Prasy, bulwar Kisselefa, Łuk Triumfalny, place: Zwycięstwa, Rewolucji, 
cerkiew Cretulescu, Ateneum Rumuńskie (siedziba filharmonii), Pałac Cotroceni (siedziba prezydenta), 
a także stare ulice m.in. Lipscani, kolacja w jednej z Bukaresztańskich restauracji. Powrót do hotelu, nocleg. 

 
 

Dzień 2 
Śniadanie,  
zwiedzanie Pałacu Pralamentu – drugiego co do wielkości budynku administracji publicznej na 
świecie. Przejazd do Rasnov, po drodze lunch w restauracji z lokalnymi specjałami  
Wizyta w Râșnov (wym. Rysznow), gdzie będziemy mogli zobaczyć chłopską cytadelę, zamek orginalnie 
zbudowany przez zakon krzyżacki, później przekazany chłopom z Rysznowa, aby pomóc im bronić miasta  
przed atakami turków.  
Zwiedzanie zamku, słynnego jako legendarny zamek Draculi, kolacja w zamku 
Draculi Przejazd do hotelu w Poiana Brasov, zakwaterownie 

 
Dzień 3 
Śniadanie,  
Zwiedzanie Braszowa, gdzie zobaczymy Czarny Kościół – pierowtnie najdalej na wschód Europy wysuniętą 
katolicką katedrę, obecnie kościół ewangelicki oraz wiele innych zabytków takich jak: Ratusz, Czarna i Biała 
Wieża, Stara Synagoga itp. zwiedzanie miasta jako poszukiwanie skarbów, grupa zostanie podzielona na 
kilkuosobowe oddziały, które będą musiały znaleźć najciekawsze punkty w mieście i zebrać fragmenty 
układanki, przy okazji dowiadując się o historii miasta i zabytków.  
Przejazd samochodami offroad po okolicy, podczas którego zjemy obiad w górach. Powrót do hotelu.  
Na zakończenie dnia przejazd do restauracji tradycyjnej i kolacja myśliwska (możliwość degustacji mięsa z 
jelenia, dzika i niedźwiedzia), podczas której będzie towarzyć nam występ lokalnego zespołu ludowego. 
Powrót do hotelu, nocleg. 

 
Dzień 4 
Śniadanie,  
Zwiedzanie Sybina (rum. Sibiu) - spacer po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą trzy place z 
charakterystycznymi dla tego miasta budynkami z “oczami”, XVI-wieczny Ratusz z galerią i wieżyczką 
oferującą wspaniały widok na miasto i okolicę, kościół Jezuitów, kościół ewangelicki z przełomu XIV i XV 
wieku z wieżą z dzwonem skazańców, żelazny most Kłamców (według tradycji, jeżeli ktoś skłamie na 
moście, ten ma się zawalić), muzeum Brukenthal. Obiad w restauracji na starym mieście w Sibiu. Spotkanie 
z romską rodziną kowali, prezentacja procesu tworzenia sprzętu do destylacji.  
Zwiedzanie Sigiszoary (rum. Sighișoara), miasta, w którym urodził się Wlad Palownik – słynny Dracula. 
Jest to także jedna z największych i najlepiej zachowanych wciąż zamieszkanych cytadel w Europie, cała 
średniowieczna starówka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy tu m.in.: 
Wieżę Zegarową, Zakryte Schody, Kościół na Wzgórzu, Muzeum Broni i Muzeum Tortur, dom 
urodzenia Draculi  
Powrót do hotelu, kolacja. 
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Dzień 5 
Śniadanie,  
Zwiedzanie Sinaii - zobaczymy 
letnią rezydencje rumuńskiej 
rodziny królewskiej: nowoczesny 
pałac zbudowany pod koniec XIX 
wieku przez królów z prusko-
niemieckej rodziny Hohenzoller  
Singmaringen, zabytkowy 
klasztor z XVII wieku.  
Transfer na lotnisko, pożegnanie z 
przewodnkiem, powrót do Polski. 

 

Wliczone w cenę:  
• 4 x zakwaterowanie w wysokiej 
klasy hotelach 4* (DBL z łazienką 
/ WC),  
• Wyżywienie: 4 x śniadania, 4  
x obiad 4 x kolacja (3 dania i 
woda),  
• 1 darmowy pokój dla pilota, 

• Offroad w dniu 3 z Braszowa 
do Poiany Brasov,  

• Transport na terenie 
Rumunii w tym koszty 
zakwaterowania    i wyżywienia 
kierowcy, parkingi iopłaty 

drogowe (bus 19 miejsc),  
• Wszystkie podatki,  
• Wejścia do obiektów turystycznych na trasie (Pałac Parlamentu, Zamek Draculi, Cytadela w 
Rasnov, Czarny Kościół w Braszowie, Kościół na Wzgórzu). 

 

Nie są wliczone w cenę (dostępne opcjonalnie):  
• Dopłata za pokój jednoosobowy,  
• Opłaty za robienie zdjęć,  
• Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży,  
• Inne koszty prywatne (pamiątki, itp.). 

 

Ceny: 
 

Od 600 EUR/osoba bez przewodnika  
Od 700 EUR/osoba z przewodnikiem 
(przy grupie 20 osób)* 
*cena zależy od wielkości grupy, klasy wybranych hoteli i usług dodatkowych 

 

Uwaga:  
• Program moze byc zmodyfikowany zgodnie z Państwa preferencjami.  
• Z uwagi na strukturę pokoi w hotelach w Rumunii nie przyjmujemy rezerwacji pokoi 3 osobowych z 3 
pojedyńczymi łóżkami  
• W przypadku pokoi 3 osobowych z łóżkiem małżeńskim 3 łóżko może nie być pełnowymiarowe  
(dostawka) 
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