TAJEMNICE I BLASKI RUMUNII
Cluj-Napoca, Sighisoara, Braszów, Sinaia, wypoczynek nad Morzem Czarnym,
Bukareszt, Droga Transfogaraska, Courtea de Arges, Sibiu, Oradea.
Termin: 11/12-20/21 VII 2019 r.

Cena: 1949,- zł/os. (z VAT)

Program wycieczki:
11 VII Zbiórka w Krakowie Gł. obok dworca autobusowego o godz.17:30, skąd wyjazd autokarem. Nocny przejazd do Rumunii.
12 VII Przyjazd do Cluj-Napoca (stolicy Transylwanii) ok. godz. 11:00 czasu rumuńskiego, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie
Starego Miasta, m.in.: kościoła św. Michała, soboru Zaśnięcia matki Bożej, wizyta pod pomnikiem króla Macieja Korwina.
Po zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu. O godz. 17:30 obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
13 VII Po śniadaniu ok. godz. 8:00 wyjazd w kierunku Sighisoary. Zwiedzanie pod opieką przewodnika jednego z najlepiej
zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie: Wieża Zegarowa, Muzeum Tortur, arsenał, wizyta przy
domu, w którym w 1431 r. przyszedł na świat hospodar Vlad Palovnik – słynny Drakula. Po południu przejazd do Braszova;
zwiedzanie Starego Miasta reprezentującego różne style architektoniczne; wizyta w gotyckim Czarnym Kościele, cerkwi
św. Michała oraz na rynku staromiejskim. Ok. godz. 19:30 obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
14 VII Po śniadaniu, ok. 8:30 wyjazd w kierunku Morza Czarnego. Po drodze wizyta w pięknej rezydencji władców Rumunii z rodu
Hohenzollernów – pałacu Peles w Sinai. Ok. godz. 19:00 przyjazd do hotelu położonego w kurorcie Mamaia na wybrzeżu
czarnomorskim, zakwaterowanie i obiadokolacja. Nocleg.
15 VII Śniadanie; odpoczynek na plaży. O godz. 18:00 obiadokolacja, czas wolny; nocleg.
16 VII Po śniadaniu relaks na plaży. Po południu wyjazd do pobliskiej Konstancy, spacer bulwarem nadmorskim w rejon gmachu
kasyna oraz admiralicji, wizyta na rynku pod pomnikiem słynnego rzymskiego poety Owidiusza, który skazany na wygnanie
przez cesarza Augusta tutaj dokończył swój żywot. Ok. godziny 18:30 powrót do hotelu na obiadokolację. Nocleg.
17 VII Śniadanie. Odpoczynek na plaży. O godz. 18:00 obiadokolacja, czas wolny; nocleg.
18 VII Po śniadaniu ok. godz. 8:00 wyjazd w kierunku Bukaresztu. Zwiedzanie pod opieką przewodnika stolicy Rumunii: Pałac
Parlamentu (jeden z największych budynków na świecie), Łuk Triumfalny, objazd Bukaresztu autokarem. Po zwiedzaniu
późnym popołudniem przejazd do hotelu w Curtea de Arges (historycznej stolicy Wołoszczyzny) na obiadokolację i nocleg.
19 VII Śniadanie, następnie od ok. 9:00 zwiedzanie katedry monastyru Courtea de Arges – jednej z najpiękniejszych rumuńskich
świątyń. Wyjazd w kierunku Karpat, po drodze widok na zamek Poenari – niedostępną twierdzę hospodara Vlada
Palovnika, przejazd jedną z najwyżej położonych tras europejskich - Drogą Transfogaraską, przebiegającą na poziomie
2034 m n.p.m. między dwoma najwyższymi szczytami Karpat Południowych. Przyjazd do hotelu w Sibiu ok. 18:00.
Obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
20 VII Śniadanie o godz. 9:00; przejazd do centrum pięknego Sibiu, zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta i spacer po
głównym deptaku, gdzie czas wolny. O godz. 14:00 wyjazd z Sibiu w kierunku Polski. Wieczorem przyjazd do Oradei, gdzie
spacer po wspaniale podświetlonym Starym Mieście oraz zakupy przed podróżą do Polski.
21 VII Około 9:30 przyjazd do Krakowa Gł., skąd możliwość dogodnego i szybkiego dojazdu koleją do większości regionów kraju.

Cena zawiera:

Uwagi:

- przejazd autokarem o wysokim standardzie;
- 8 noclegów w hotelach***; pokoje 2-,3-osobowe;
- 8 obiadokolacji i 8 śniadań;
- usługi przewodnickie wg programu;
- opiekę pilota w trakcie całej wycieczki;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW;
- opłaty drogowe i parkingowe;

- uczestnicy cierpiący na przewlekłe choroby, mogące zakłócić pobyt
na wyciecze, winni zgłosić ten fakt celem dodatkowego ubezpieczenia;
- uczestnicy muszą posiadać ze sobą ważne paszporty lub dowody osobiste;
- na wstępy oraz wydatki własne należy posiadać EURO lub RON (leje rum.);
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników, przy mniejszej
ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć;
- jeżeli kurs € przekroczy na trwałe poziom 4,35 zł, całkowita cena
wycieczki może nieznacznie wzrosnąć;
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
- wszystkim zainteresowanym organizator przekaże dokładne informacje
ułatwiające dojazd i powrót koleją do/z Krakowa.
Cena nie obejmuje koszt wstępów – ok. 35,- €/os.
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