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Rumunia Północna i Republika Mołdawii
od 350 € / osoba
Dzień 1 Polska – Satu Mare
Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację i Węgry do Satu Mare.
Dzień 2 Satu Mare – Sapanta – Doliny Izy – Viseu de Sus
Śniadanie, Krótkie zwiedzanie Satu Mare, podczas którego zobaczymy najważniejsze zabytki miasta, w tym
między innymi 3 katedry: katolicką, prawosławną i greko-katolicką.
Przejazd doliną rzeki Iza, która słynie z drewnianych bram i kościołów, zwiedzanie klasztorów UNESCO:
Barsana, Stramtura, Rozavlea, Ieud (zrobiony tylko z jednego drzewa) i Bogdan Voda
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Viseu de Sus.
Dzień 3 Viseu de Sus – kolejka – Viseu de Sus
Śniadanie, dzień odpoczynku – rano wybierzemy się na przejazd kolejką wąskotorową, dawniej
wykorzystywaną do przewozu drewna po okolicy. Podczas przejazdu opcjonalnie możliwy poczęstunek
(szczegóły w opcjach cenowych). Zakończenie wycieczki kolejką około 16 i powrót do hotelu, wolne
popołudnie, kolacja.
Dzień 4 Viseu de Sus – przełęcz Prislop – Voronet – Humor
Śniadanie, przejazd przez przełęcz Prislop, jedną z najbardziej widowiskowych w Rumunii na Bukowinę.
Voronet – klasztor ufundowany przez Stefana Wielkiego, jeden z najliczniej odwiedzanych z uwagi na
przepiękny fresk przedstawiający scenę Sądu ostatecznego,
Humor – klasztor ufundowany przez miejscową rodzinę szlachecką,
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Manastirea Humorului.
Dzień 5 Humor – Moldovita – Sucevita – Marginea – Dragomirna – Humor
Śniadanie, Wizyta w klasztorze Moldovita, gdzie możemy podziwiać jedną z typowych dla regionu
malowanych cerkwii, pokrytych freskami o tematyce religijnej także od zewnątrz.
Sucevita – jeden z ostatnich wybudowanych malowanych klasztorów, pochodzący z początków XVI wieku,
unikalny ze względu na dobrze zachowane freski po północnej stronie świątyni. Następnie krótki przystanek
w Mariginea – możliość zakupu unikalnej czarnej ceramiki, której tradycja sięga czasów dackich.
Dragomirna – unikalny w swoim stylu klasztor w tej okolicy, łączący elementy tradycyjnej sztuki mołdawskiej
i wpływy wschodnie.
Możliwa także opcjonalnie wizyta w miejscowości Cacica, tutaj zobaczymy kościół katolicki ufundowany przez
polską miejszość, a także kopalnię soli – to właśnie wydobycie tego surowca było przyczyną sprowadzenia
tutaj w XVIII wieku polskich rodzin górników z Bochni.
Powrót do pensjonatu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6 Humor – Suceava – Kiszyniów
Śniadanie, zwiedzanie Suceavy, jednej z historycznych stolic Hospodarstwa Mołdawii. Zobaczymy tu m.in
Klasztor św Jana Nowego, patrona krainy a także twierdzą Tronową – dawną siedzibę mołdawskich władców.
Następnie przejazd na teren Republiki Mołdowy, czeka nas kontrola graniczna, wszyscy musza mieć przy
sobei dokumenty tożsamości.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Kiszyniowie.
Dzień 7 Kiszyniów – winnica Cricova - Kiszyniów
Śniadanie, Przejazd do jednej z dwóch największych i najsłynniejszych piwnic winnych Cricova, gdzie
składowane są hektolitry mołdawskiego wina, a podziemne korytarze liczą sobie ponad 12 km długości.
Możliwość zakupu wyśmienitych win. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): obiad w piwnicach
winnych z degustacją win.
Zwiedzanie stolicy Mołdawii: łuk Triumfalny, cerkiew Narodzenia Pańskiego, katedra Opatrzności Bożej,
Bulwar Stefana Wielkiego i jego pomnik.
Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
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Dzień 8 Kiszyniów – Iasi
Śniadanie, powrót do Rumunii
Iași, największe miasto w rumuńskiej części Mołdawii, zobaczymy tu takie zabytki jak neogotycki pałac kultury,
katedrę metropolitalną (największy kościół prawosławny w Rumunii), klasztor Golia, teatr narodowy i wiele
innych
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Iassach.
Dzień 9 Iasi – Agapia – Bicaz – Bistrita
Śniadanie, Przejazd i zwiedzanie Agapia – klasztor z unikalnymi freskamin a zarazem największego
żeńskiego klasztoru w Rumunii.
Przejazd wzdłuż rzeki Bistrita do miasta Bistira, po drodze zobaczymy jedną z największych zapór w Rumunii
oraz powstałe za nią jezioro Bicaz.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w poblizu Bistrity, w hotelu w miejscu gdzie miał mieścić się
zgodnie z powieścią legendarny zamek Draculi.
Dzień 10 Bistita – Baia Mare – Satu Mare
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Śniadanie, zwiedzanie miasta Bistrita, w którym zobaczymy dużo średniowiecznych zabytków, m.in. kościół
z najwyższą wieżą w Transylanii. Przejazd do Satu Mare i krótkie zwiedznie miasta, gdzie może zobaczyć
między innymi wieżę Stefana, pozostałość XV wiecznej katedry oraz zabytkowe centrum miasta.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Satu Mare.
Dzień 11 Satu Mare - Polska
Śniadanie, wyjazd do Polski.
Wliczone w cenę:
• 10 x zakwaterowanie w wysokiej klasy hotelach 3* (DBL z łazienką / WC)
• Wyżywienie: 10 x śniadania, 10 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 350 EUR/osoba bez przewodnika
Od 430 EUR/osoba z przewodnikiem
(przy grupie 30 osób)*
*cena zależy od wielkości grupy i standardu 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
pojedynczymi łóżkami
• W przypadku pokoi 3 osobowych z łóżkiem małżeńskim 3 łóżko może nie być pełnowymiarowe
(dostawka)

Company: South Carpathian Travel Center’12 S.R.L.
Registration number: J32/1110/2012
VAT-code: RO2233952
Tourism license number: 4694

Bank: Garanti Bank S.A., Sibiu Branch
SWIFT: UGBIROBU
IBAN(RON): RO26UGBI0000262010405RON
IBAN(EUR): RO19UGBI0000262010406EUR

Member of:

