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Wędrówka w Karpatach: Góry Bucegi i Piatra Craiului
Dzień 1: Przylot, przejazd z lotniska Bukareszt-Otopeni (100 km - 2 godziny jazdy)
Przylot na lotnisko w Bukareszcie i spotkanie z przewodnikiem i przejazd do Sinaii lub Bucegi. Nasza podróż
rozpoczyna się w dolinie rzeki Prahova. Nocleg w bardzo ładnym pensjonacie w Dolinie Prahovy. Obiad i
rozmowa z przewodnikiem o programie
Dzień 2: Płaskowyż Bucegi - skały „Babele” i
„Sfinks” (4 godziny wędrówki)
Dzisiaj będziemy wędrować do wysokości 2300 m.
Najpierw wjedziemy kolejką linową do płaskowyżu
Bucegi, gdzie zwiedzimy słynne skały „Babele” i „Sfinks”,
dwa cudy natury. Tutaj potężny wiatr i deszcz wyrzeźbiły
przez miliony lat profil głowy męskiej, która uśmiecha się
tajemniczo. Aby móc cieszyć się najpiękniejszymi
widokami na Dolinę Prahova pójdziemy na szczyt
Ialomicioara. Następnie odwiedzimy klasztor „Peştera” –
potrwa to około 2 godzin. Kolacja i nocleg w klasztorze
Dzień 3: Góry Bucegi (5 godzin wędrówki)
Śniadanie w klasztorze. Dziś zapoznamy się z Górami Bucegi.
Naszym celem bedzie dostać się do Bran, gdzie znajduje sie tzw.
Zamek Draculi. Kolacja i nocleg w pensjonacie w pobliżu zamku.
Dzień 4: Zamek Draculi i Braszów (60km - 2 godziny jazdy)
Dzisiaj odbędziemy jednodniową wycieczkę do Braszowa (rum.
Brașov). Najpierw odwiedzimy Zamek Draculi w Bran. Następnie
pojedziemy do Braszowa. Odwiedzimy najważniejsze zabytki, takie
jak: Czarny Kościoł, Bastion Tkaczy, Biała i Czarna Wieża, Pierwsza
rumuńska Szkoła, Plac Ratuszowy. Wolne popołudnie w pięknym
mieście Braszów. Powrót do pensjonatu.
Dzień 5: Rumuńskie miejscowości w łuku karpackim (4 godziny wędrówki)
Dzisiaj macie szansę zobaczyć proste i naturalne życie chłopów, którzy żyją w wioskach w łuku karpackim.
Podczas naszej wędrówki odwiedzimy rozrzucone wioski Peştera i Magura. W tych miejscach mamy wrażenie,
że czas zatrzymał się 100 lat temu. Ludzie mieszkają w całkowitej harmonii z naturą. Jesteśmy zaproszeni na
obiad przez jedną z miejscowych rodzin. W drodze powrotnej możemy zwiedzić jaskinie z nietoperzami.
Nocleg w pensjonacie.
Dzień 6 i dzień 7: Rezerwat Przyrody Piatra Craiului (czas
jazdy: 5 godzin)
Po śniadaniu udamy się w kierunku Rezerwatu Przyrody Piatra
Craiului. Po drodze mijamy przepiękny wąwóz „Zarnesti” (500
m).W rezerwacie możemy zobaczyć zimorodki, a także rzadkie
rośliny z epoki lodowcowej. Kolejną ważną cechą tego
rezerwatu jest to, że znajduje się tutaj największa liczba
niedźwiedzi brunatnych w Rumunii. Nadal odbywa się tu
„Projekt Dużych Drapieżników” - studium o niedźwiedziach,
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:

Carpathian Travel Center
Piata Mare nr. 12
550163 – Sibiu
ROMANIA
Tel./Fax: 0040-269-211344
Email: mariusz.krawczyk@ctc.travel
Web: www.wycieczki-rumunia.com
wilkach i rysiach w Karpatach (projekt ten był sponsorowany przez UE jeszcze kilka lat temu). Dalej jedziemy
do ukrytego domku „Curmatura” (1.470 m). Po drodze możemy odwiedzić farmę owiec, na której poznamy
tajemnicę produkcji serów, degustacja w gospodarstwie. Nocleg w rustykalnym Pensjonacie.
Opcjonalnie: W godzinach wieczornych - oglądanie niedzwiedzi w Rezerwacie z wysokiego punktu
obserwacyjnego.
Dzień 8: Przejazd do Bukaresztu i wyjazd - 180 km (3 godziny jazdy)
Po śniadaniu jedziemy w kierunku Bukaresztu małym autobusem. Zwiedzanie miasta, gdzie można zobaczyć
najważniejsze zabytki „Małego Paryżu Wschodu”, np.: Pałac Parlamentu, Ateneum, ulica Lipscani itp. Na
lotnisku pożegnacie się z przewodnikiem.
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