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Propozycja programu wycieczki
Dzień 1
Przyjazd do Alba Julia ok. 14:00,
tu spotkamy się z przewodnikiem
i udamy się na 2 godzinne
zwiedzanie
miasta, podczas
którego będziemy mogli zobaczyć
m.in.: cytadelę oraz katedrę,
gdzie pochowany jest Jan
Hunyady, siedmiogrodzki książę.
W centrum miasta znajduje się
Cerkiew Katedralna Św. Trójcy.
Około 17 przejazd do Sibiu.
Zakwaterowanie
w
centrum
miasta na 3 noce.
Dzień 2
Po śniadaniu rozpoczynamy
całodniową wycieczkę w okolicach Sibiu. Najpierw odbędziemy
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).
Następnie zobaczymy kościół warowny w Cisnadioara a zaraz potem odwiedzimy Cisnadie, gdzie znajduje
się jeden z najpiękniejszych kościołów warownych w Transylwanii. Stąd udamy się do miejscowości Cristian,
zamieszkanej głównie przez Landlerów, osadników z Austrii gdzie będziemy mogli zwiedzić kolejny ze
słynnych Transylwańskich kościołów warownych. Z Cristian pojedziemy do Sibiel, w którym znajduje się
muzeum unikalnych ikon – naiwne malowanie na szkle.
Powrót na noc do Sibiu.
Dzień 3
Po śniadaniu wyruszymy na podbój trasy transfagaraskiej – zdubowanej przez Ceaușescu trasy przez Karpaty,
która wspina się aż do wysokości 2034 m. po drodze odwiedzimy także miasto Avrig, gdzie znajduje się letnia
rezydencja Samuela von Brukenthala – jednego z najwybitniejszych burmistrzów Sibiu i gubernatora
Transylwanii oraz Cârța (wym. Kyrca), gdzie zobaczymy dawny cysterski klasztor – to właśnie cystersi
wprowadzili i pomogli rozwijać architekurę gotycką na obszarze Transylwanii. Następnie ruszymy na południe
trasą transfagaraską. Ten wspinający się wysoko w Karpaty szlak oferuje zapierające dech w piersiach widoki
na całej trasie przejazdu. W najwyższym punkcie trasy docieramy do jeziora lodowcowego Balea Lac a
następnie przejedziemy tunelem pod szczytami Karpat. Następnie wzdłuż jeziora Vidraru i przez tamę, która
stworzyła to jezioro pojedziemy do Curtea de Argeș (wym. Kurtja de Ardżesz). Tutejszy klasztor stanowi
unikalne połączenie architektury islamu i prawosławia, a w cerkwii metropolitalnej pochowani są królowie
rumuńscy. Stąd pojedziemy do klasztoru w Cozia.
Powrót na noc do Sibiu.
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Dzień 4
Po śniadaniu pojedziemy do Braszowa przez Sighisoarę, miasto w którym urodził się Vlad Palownik,
pierwowzór Draculi. Tutaj spotkamy się z przewodnikiem, który zabierze nas na wycieczkę po mieście.
Zobaczymy tu m.in.: Wieżę Zegarową, Zakryte Schody, Kościół na Wzgórzu, Muzeum Broni i Muzeum Tortur,
dom urodzenia Draculi.
Opcjonalnie: Obiad w Sighisoarze w domu urodzenia Draculi, płatny osobno), przejazd do Braszowa,
zakwaterowanie w centrum miasta około 17, wolny wieczór na mieście. Dla zainteresowanych osób możliwośc
wycieczki do Prejmer, gdzie znajduje się jeden z największych kościołów warownych w Transylwanii.
Zakwaterowanie na 2 noce w Braszowie.
Dzień 5
Po śniadaniu pojedziemy do Sinaii, gdzie zwiedzamy letnią rezydencje rumuńskiej rodziny królewskiej:
nowoczesny pałac zbudowany pod koniec 19 wieku przez królów z prusko-niemieckej rodziny von
Hohenzoller-Sigmaringen. Następnie udamy się do Bran, gdzie zwiedzimy słynny Zamek Draculi. Z Bran
pojedziemy do Râșnov (wym. Rysznow), gdzie zobaczymy chłopską cytadelę, zamek orginalnie zbudowany
przez zakon krzyżacki, później przekazany chłopom z Rysznowa, aby pomóc im bronić miasta przed atakami
turków. Z cytadeli będziemy mieć wspaniały widok na całą okolicę. Stąd pojedziemy do Braszowa, gdzie
będziemy mogli zobaczyć najważniejsze budynki tego miasta w średniowieczu, m.in: Dom Rady, Czarny
Kościół, Bastion Tkaczy, Czarną i Białą Wieżę, Bramę Schei. Po zwiedzeniu miasta zjemy obiad na starym
mieście ze specjałami kuchni transylwańsko-saskiej. Powrót na noc do hotelu
Dzień 6
Po śniadaniu jedziemy w Deltę Dunaju. Udajemy się z Braszowa do Tulczy, po drodze przejeżdżając przez
pola naftowe w okolicy Ploeszti. Opcjonalnie po drodze wizyta w winnicy Urlati i degustacja miejscowych win.
Zakwaterowanie w okolicach Tulczy.
Dzień 7
Śniadanie. Całodzienny rejs statkiem po wąskich malowniczych kanałach dzikiej delty Dunaju, obiad na
pokładzie. Podczas rejsu będziemy mogli podziwiać faunę (na obszarze delty żyje najwięcej pelikanów w
Europie) i florę tego unikatowego regionu. Powrót do hotelu, wolny wieczór w mieście.
Dzień 8
Wyjazd w podróż powrotną do Polski lub pobyt nad Morzem Czarnym w Rumunii lub Bułgarii
Wliczone w cenę:
• 7 x zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelach 3*/4* w centrach miast z parkingami
o 3 x Sibiu
o 2 x Brasov
o 2 x Tulcea
• 24h polsko języczny asystent dostępny telefonicznie
• Ulotki ze szczegółowym opisem wycieczki w języku polskim + mapy
• Przewodnik polskojęzyczny w Sibiu
• Przewodnik angielskojęzyczny w Braszowie
• Rejs po Delcie Dunaju w dniu 7
Nie są wliczone w cenę (dostępne opcjonalnie):
• Opłaty za wejscia do obiektów
• Koszty podróży z/do Polski
• Koszty przejazdu samochodu na terenie Rumunii (paliwo i opłaty drogowe/winiety)
• Opłaty za robienie zdjęć
• Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży
• Inne koszty prywatne (pamiątki, itp.)
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Przykładowy koszt wycieczki:
Noclegi:
W hotelach 3*: 270 EUR/osoba w pokoju dwuosobowym, 410 EUR/osoba w pokoju jednoosobowym
W hotelach 4*: 350 EUR/osoba w pokoju dwuosobowym, 520 EUR/osoba w pokoju jednoosobowym
Wszystkie ceny ze śniadaniami, bez kolacji
Przewodnik, 7 dni, polskojęzyczny: 1200 EUR
Przewodnik-kierowca, 7 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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