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Siedmiogród i Delta Dunaju – autobusem 
od 420 € / osoba 

 
Dzień 1 
Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację i Węgry do Oradei. 

 
Dzień 2  
Śniadanie, Zwiedzanie miasta Oradea, zobaczymy m.in: barokowe ratusz i katedrę, Pałac Biskupa – 
obecnie muzeum, Kościół Księżycowy, ulicę republiki, przy której znajduję się dużo budynków w stylu Art 
Nouveau. zwiedzanie miasta Cluj, jednej ze stolic Transylwanii. Zobaczymy tu dawne węgierskie centrum 
miasta z kościołem św. Michała, domem rodzinnym i pomnikiem Króla Macieja Korwina oraz pozostałściami 
po dawnej rzymskiej osadzie Napoca oraz młodsze od niego rumuńskie centrum miasta z Katedrą 
Prawosławną, siedzibą patriarchy i Teatrem Narodowym.  
Zakwterowanie, obiadokolacja i nocleg w Cluj-Napoca. 

 
Dzień 3  
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie kopalni soli w Turdzie, obecnie nowocześnie urządzonej atrakcji 
turystycznej, gdzie możemy popływać łódkami po słonym jeziorze na dnie kopalni lub skorzystać między 
innymi z jedynego w Europie podziemnego diabelskiego młynu (atrakcje wewnątrz kopalni płatne 
osobno). 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. Zakwterowanie, obiadokolacja i nocleg w Sighisoarze. 

 
Dzień 4  
Śniadanie, wizyta w Biertan, gdzie zwiedzimy kościół warowny, który przez 300 stanowił siedzibę 
lokalnych biskupów protestanckich, jeden z najbardziej ufortyfikowanych i najlepiej zachowanych tego typu 
obiektów w Transylwanii.  
Wizyta w chłopskiej cytadeli w Rupea, dawnym zamku krzyżackim, w późniejszym okresie przejętym 
przez miejscowych chłopów i dostosowanym do potrzeb obrony lokalnej społczeności.  
Przejazd, zakwaterowanie i nocleg w Poiana Brasov, ośrodku narciarskim nad Braszowem. 

 
Dzień 5  
Śniadanie, zwiedzanie Prejmer – tu znajduje się najważniejszy i najlepiej zachowany kościół warowny w 
Siedmiogrodzie. W murach osiągających 14 metrów wysokości znajduje się także jeden z najciekawszych 
elementów systemu obronnego – „Organy Śmierci”. 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. Po spacerze po 
mieście, podczas którego zobaczymy takze ulicę Sforii (sznurową), najwęższą uliczkę Transylwanii czas 
wolny w centrum miasta. Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

 
Dzień 6  
Śniadanie, 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.  
Wizyta w miejscowości Bran, gdzie zwiedzimy słynny biały zamek, znany wszystkim jako zamek Draculi, 
chociaż czy faktycznie z nim związany – przekonamy się na miejscu.  
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.  
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg w Sinaii. 
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Dzień 7  
Śniadanie, przejazd z Sinaii w Deltę Dunaju, po drodze możliwy postój w winnicy w Urlati na degustację 
rumuńskich win (opcja, płatne osobno). Zakwaterowanie w hotelu w Tulczy, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 8  
Śniadanie, kilkugodzinny rejs statkiem po Delcie, podczas rejsu także obiad składający się z lokalnych 
specjałów. Po rejsie krótkie zwiedzanie miasta, nazywanego często Bramą Delty Dunaju, w tym wizyta w 
muzeum Delty. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

 

Dzień 9  
Śniadanie, Zwiedzanie Konstancy – dawnej greckiej kolonii nad Morzem Czarnym, obecnie największego 
portu nad morzem. Zwiedzanie centrum miasta z pomnikiem Owidiusza oraz pozostałościami greckiej 
zabudowy. Wizyta w meczenie Króla Karola, gdzie będziemy mieli unikalną możliwość wejścia na minaret. 
Przejazd na kolację i nocleg do Bukaresztu, stolicy kraju. 

 

Dzień 10  
Śniadanie, Wizyta w Pałacu Parlamentu (drugim co do wielkości budynku administracyjnym na świecie), 
następnie zwiedzanie Bukaresztu, 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. Czas wolny w centrum stolicy 
Rumunii, powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

 

 

Dzień 11  
Śniadanie, Wizyta w Curtea de Arges, gdzie zobaczymy klasztor stanowiący unikalne połączenie stylu 
prawosławia i islamu oraz cerkiew, w której pochowani są rumuńscy królowie. Możliwy opcjonalnie przejazd 
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trasą Transfagaraską, jedną z najwyżej położonych dróg w Rumunii, która wspina się aż do wysokości 2000 
m.n.p.m. krótki czas wolny koło jeziora lodowcowego Balea, przejazd do Sibiu na obiadokolację i nocleg. 

 

 

Dzień 12  
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.  
Wizyta w Alba Iulia – jednym z najważniejszych miast w Transylwanii, w którym podpisano traktat jednoczący tą 

krainę z resztą Rumunii. Zwiedzanie historycznego centrum miasta – cytadela Alba Karolina z Katedrami 

Prawosławną i Katolicką, salą zjednoczenia, pałacem wojewodów i wieloma innymi zabytkami. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu w Oradei, w pobliżu Węgierskiej granicy. 
 

Dzień 13 
Śniadanie, wyjazd do Polski. 

 

Wliczone w cenę:  
• 12 x zakwaterowanie w wysokiej klasy hotelach 3*/4* (DBL z łazienką / WC)  
• Wyżywienie: 12 x śniadania, 12 x obiadokolacja (3 dania i woda), w tym:  
• 1 darmowy pokój dla pilota  
• 1 darmowy pokój DBL dla kierowców  
• Wszystkie podatki 

 

 

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

 

 

Ceny: 
Od 420 EUR / osoba 
(przy grupie 40 osob)* 
*cena zależy od wielkości grupy i klasy wybranych hoteli 

 

Uwaga:  
• Program może być 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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