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Rumunia: Wesoły cmentarz i malowane klasztory, Drakula i…… po prostu Rumunia 

1 dzień: wyjazd z Krakowa o godz. 6:00 , przejazd przez Słowację , Węgry do Satu Mare. Spacer po rynku z piękną 

renesansową zabudową i kontrastujące z nią nowoczesne budowle, obiadokolacja, nocleg w okolicy . 

2 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd w region Maramaresz, w Sapanta zobaczymy „wesoły cmentarz”, 

przejazd doliną rzeki Izy szlakiem pięknej architektury drewnianej, dalej przejazd przez Karpaty do Bukoviny gdzie 

zobaczymy malowany klasztor Moldovita, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przejazd do hotelu w 

okolicy Kimpulungu Mołdawskiego , obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie,  przejazd do kolejnego malowanego klasztoru -Voronet z ogromnym 

malowidłem przedstawiającym Sąd Ostateczny, zwiedzanie zamku Drakuli w Bran, następnie, przejazd  do hotelu w 

okolicy Braszowa, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: po śniadaniu przejazd do Sinaia, zwiedzanie zamku Peles , dawnej siedziby królów rumuńskich, przejazd do 

Bukaresztu, Parlament, Piata Revolutiei z Pałacem Królewskim w którym znajduje się Rumuńskie Muzeum Sztuki z 

bogatą kolekcją dzieł sztuki, od najbardziej reprezentacyjnej ulicy Calea Victorei, z monumentalnymi budowlami 

odchodzi uliczka Lipsani, najbardziej urokliwe miejsce stolicy. Na koniec Hanul Manc – pamiątka z czasów dominacji 

osmańskiej, powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień:   Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Sighisoary, zwiedzanie Stare Miasto, kościół Dominikanów, 

Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Schody Szkolne. Uroczysta regionalna kolacja,  przejazd do hotelu w okolicy Medias, 

nocleg. 

6 dzień: po śniadaniu przejazd do Sybina – zwiedzanie Most Łgarzy, mały i wielki rynek, Pasaż Schodów, powrót do 

hotelu obiadokolacja nocleg. 

7 dzień: Po śniadaniu przejazd do Alba Iulia, dawnej stolicy Siedmiogrodu (zwiedzanie – twierdza Alba Carolina, sobór 

koronacyjny, katedra św. Michała z Kaplicą Królewską), przejazd do Cluj-Napoca – stolicy Siedmiogrodu (zwiedzanie 

miasta – pozostałości murów obronnych z Basztą Krawców, podominikański kościół obecnie reformowany, kwartał 

uniwersytecki, Rynek Węgierski z Kościołem św. Michała, dom narodzin króla Macieja Korwina, Rynek Rumuński z 

Operą i Katedrą Rumuńską); przejazd do hotelu w ok. Oradei (zakwaterowanie, wieczorem obiad, nocleg).  

8 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Krakowa, przyjazd w godzinach popołudniowych. 

Cena zawiera: 7 noclegów w hotelach 3*i 4*, 7 x śniadanie, 6 x obiadokolacja, 1 x  regionalna kolacja, transport 

autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL+NNW+ bagaż, 

Cena nie zawiera : 1- zł opłaty na TFG, dopłaty do pokoju 1 osobowego 400 zł,  

Na bilety wstępu, lokalnych przewodników  ok. 40  € 

Termin: 01-08.09.2018    Cena: 1680 zł   

 



BIURO TURYSTYKI HUT-PLUS Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak 
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków 
tel/fax:  12 644-36-86, tel.  643-55-98, 644-17- 52 
NIP: 678 27 47 229     Regon: 357 145 331  
PKO BP II O/Kraków   59 1020 2906 0000 1102 0015 3502  
www.hutplus.com.pl    ; biuro@hutplus.com.pl               

                                                                                                                        
 

 

 


