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Wędrówki górskie w okolicach Sibiu – dla średnio  

zaawansowanych 
 

Dzień 1  
Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację i Węgry do Rumunii. Zakwaterowanie w mieście Sibiu, kolacja we 
własnym zakresie 

 
Dzień 2 Rasinari – Fantanele – Sibiel (4 – 5h) 
Po śniadaniu Spotkanie orientacyjne z przewodnikiem górskim. Przejazd do Sibiel.  
Wędrówka po górach Fantanele, na trasie odpoczynek w górskiej chacie. Powrót do Sibiel i zwiedzanie 
muzuem ikon na szkle i kolacja z lokalnymi specjałami. Przejazd na nocleg na 3 noce do Rasinari. 

 
Dzień 3 Rasinari – Magura Peak – Cisnadioara (5 – 6h)  
Rano zwiedzamy Rasinari, ciekawą wioskę pasterską (w której odwiedzimy także dawną katedrę 
prawosławną, pokrytą z zewnątrz freskami). Następnie całodzienna piesza wędrówka: z miejscowości 
Rasinari kierujemy się do “ogrodu różanego” (około 1100m) I do szczytu Magura (1300 m). Stąd rozpościera 
się piekny widok na całą transylwanię. Po drodze do Cisnadioary zobaczymy też ciekawy “pół-kamień” z 
widocznymi skamielinami z ery paleozoicznej. Następnie odwiedzimy katolicki kościół w Cisnadioarze, 
typowej wiosce Sasów Siedmiogrodzkich. Kolacja u rodziny pasterzy, powrót do rasinari wozami konnymi. 

 
Dzień 4 Paltinis – Rasinari (5 – 6h)  
Wcześnie rano przejazd autobusem do Paltinis, punktu startowego około 6 godzinnej wędrówki po górach 
Cindrel. Nasza trasa wiedzie z Paltinis przez Oncesti i Tomnaticu do Rasinari. Po drodze piknik w „wilczym 
ogrodzie”. Kolacja w Rasinari. 

 
Dzień 5  
Śniadanie, wyjazd w podróż powrotną do Polski. 

 
Wliczone w cenę:  

• 1 x zakwaterowanie w wysokiej klasy hotelach 3* (DBL z łazienką / WC)  
• 3 x zakwaterowanie w pensjonacie  
• Wyżywienie: 4 x śniadania, 3 x obiadokolacja (3 dania i woda), w tym:  
• 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 – wędrówka górska, na trasie nie ma wejść do obiektów  
• Inne koszty prywatne (pamiątki, itp.) 

 
Ceny:  
Liczba osób  
Od 2 osób  
Od 4 osób  
Od 6 osób 

 
 
Noclegi  

545 EUR/osoba  
390 EUR/osoba  

       340 EUR/osoba 

 
Uwaga:  

• Program moze byc zmodyfikowany zgodnie z Państwa preferencjami.  
• W cenę wycieczki wliczony jest wyspecjalizowany przewodnik górski, obowiązkowy podczas takiej 

wyprawy 
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