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Transylwania i Bukareszt samolotem 
 

Dzień 1  
przylot do Bukaresztu odbiór  
samochodu, (opcjonalnie: 
spotkanie z przewodnikiem), 
zwiedzanie Bukaresztu, stolicy 
Rumunii, 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. 
Zakwaterowanie w hotelu, czas 
na odświeżenie.  
Opcjonalnie: wieczorna kolacja 
na mieście) 

 
Dzień 2  
Śniadanie, Wizyta w Pałacu 

Parlamentu (drugim co do 

wielkości budynku 

administracyjnym na świecie), 

Wizyta w Curtea de Arges, gdzie 

zobaczymy klasztor stanowiący 

unikalne połączenie stylu 

prawosławia i islamu oraz 

cerkiew, w której pochowani są 

rumuńscy królowie. Przejazd  
Trasą Transfagaraską, jedną z najwyżej położonych i najbardziej malowniczych tras w Rumunii, 
wspinającą się aż do wysokości 2034 m.  
Zakwaterowanie w hotelu/penskonacie w Sibiu. 

 
Dzień 3  
Śniadanie, 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.  
Opcjonalnie: Wizyta w Hunedoarze, gdzie zobaczymy zamek Macieja Corvina, jeden z najpiękniejszych 
przykładów gotyku i najbardziej okazałych zamków w Rumunii 
Zakwaterowanie w Cluj Napoca 

 
Dzień 4  
Śniadanie, 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.  
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)  
(opcjonalnie wizyta w Biertan, który przez 300 lat służył jako siedziba miejscowych biskupów luterańskich) 
Zakwaterowanie w Sighisoara 
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Dzień 5  
Śniadanie, 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  
Przejazd do miasteczka Rupea, gdzie odwiedzimy jedną z nielicznych na terenie Transylwanii chłopskich 
cytadel – niewielkich zamków budowanych przez lokalnych chłopów dla ochrony przed atakami.  
Zwiedzanie Prejmer – tu znajduje się najważniejszy i najlepiej zachowany kościół warowny w 
Siedmiogrodzie. Po krótkim spacerze na blankach i po obejrzeniu słynnych "Organ Śmierci", jesteśmy 
zaproszeni na kawę i ciastko przez jedną z miejscowych rodzin  
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.  
Zakwaterowanie w Brasovie 

 

Dzień 6  
Śniadanie, 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 19 wieku przez królów z prusko-niemieckej rodziny von Hohenzoller Singmaringen, 
zabytkowy klasztor z XVII wieku.  
Przejazd do Bukaresztu, na wjeździe do miasta wizyta w skansenie, gdzie zobaczyć można zabytki tradycyjnej  
architektury z terenu całej Rumunii. 
Zakwaterowanie w Bukareszcie 

 

Dzień 7 
wylot do Polski 

 

Przykładowy koszt wycieczki: 
 

Wynajem samochodu, 6 dni: 
Dacia Logan: około 270 EUR 
VW Golf: około 380 EUR  
Opel Insignia: około 420 EUR 

 

Noclegi: 
 

W hotelach 3*: 180 EUR/osoba w pokoju dwuosobowym, 300 EUR/osoba w pokoju jednoosobowym 
W hotelach 4*: 230 EUR/osoba w pokoju dwuosobowym, 380 EUR/osoba w pokoju jednoosobowym 
Wszystkie ceny ze śniadaniami, bez kolacji 

 

Przewodnik, 6 dni, polskojęzyczny: 1200 EUR 
Przewodnik-kierowca, 6 dni, angielskojęzyczny: 900 EUR 

 

Orientacyjny koszt wycieczki (noclegi i samochód) w najtańszej opcji dla 4 osób: 
Noclegi: 180 EUR x 4 = 720 EUR 
Samochód: 270 EUR 
Razem: 990 EUR 

 

Orientacyjny koszt wycieczki (noclegi i samochód) w najdroższej opcji dla 4 osób: 
Noclegi: 230 EUR x 4 = 920 EUR 
Samochód: 410 EUR 
Razem: 1330 EUR 
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