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RUMUNIA – TRANSYLWANIA I SKARBY UNESCO 
DREWNIANE CERKWIE W DOLINIE IZY – MALOWANE KLASZTORY W BUKOWINIE 

– BRASZÓW – ZAMEK DRAKULI W BRAN – ZAMEK CHŁOPSKI W RÂŞNOVIE – 

KOŚCIÓŁ WAROWNY W PREJMER – UZDROWISKO SINAIA I ZAMEK PELES – 

BUKARESZT – KARPATY POUDNIOWE – MIASTO ARTYSTÓW SIBIU – GRÓD 

KOŚCIELNY W BIERTANU – SIGHIŞOARA - GOTYCKI ZAMEK W HUNEDOARZE 

 

 
1 dzień 

 

Około 04:00 rano wyjazd w kierunku Rumunii, całodzienny przejazd przez 

Polskę, Słowację i Węgry. W trakcie przejazdu obiadokolacja w restauracji. Około 

23:00 przyjazd na nocleg w okolicach Satu Mare w Rumunii. Zakwaterowanie  

w hotelu ***/**** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). Nocleg. 
 

2 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Maramuresz – 

regionu górskiego w północnej Rumunii, będącego ostoją pieczołowicie 

kultywowanej tradycji. Zwiedzanie Doliny Izy, w której zachowało się 

kilkanaście wsi z unikalną drewnianą zabudową oraz wspaniałe, drewniane 

cerkwie o strzelistych wieżach. Zespół cerkwi z Maramuresz wpisany jest na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po południu przejazd do Bukowiny - 

uznawanej za najbardziej malowniczą krainę Rumunii. Zwiedzanie jednego  

z najważniejszych zabytków kraju, słynnego malowanego klasztoru  

w Worońcu, nazywanego często „kaplicą sykstyńską Wschodu”. Wśród siedmiu 

cerkwi w Bukowinie, będących na liście UNESCO, monastyr ten uważany jest  

za najpiękniejszy. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu ***/**** (pokoje 2-, 3- 

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), obiadokolacja, nocleg. 
 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Braszowa - 

jednego z najważniejszych i najpiękniejszych miast Transylwanii. Po południu 

zwiedzanie Braszowa: Plac Sfatului z miejskim ratuszem oraz gotycki „Czarny 

Kościół”; słynną uliczkę strada Sforii - najwęższą ulicę w Europie; mury miejskie 

z basztami, wjazd kolejką linową na Góra Tâmpa, skąd rozciąga się piękny 

widok na całe miasto. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem zakwaterowanie 

w hotelu ***/**** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). Nocleg. 
 

4 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienna wycieczka po Transylwanii: zwiedzanie białego 

zamku Bran, zwanego „Zamkiem Drakuli” (choć pierwowzór tej literackiej 

postaci - słynny Wład Palownik - nigdy na zamku nie był); wizyta na zamku 

chłopskim w Râşnovie (Rumunia jest jedynym krajem na świecie, w których 

chłopi budowali sobie zamki); zwiedzanie będącego na liście UNESCO kościoła 

warownego we wsi Prejmer; zwiedzanie Sinaii – „Perły Karpat", słynnego 

uzdrowiska i ośrodka narciarskiego, którego główną atrakcją jest zamek Peles - 

zbudowany w stylu niemieckiego renesansu. Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 
 

5 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Bukaresztu. 

Zwiedzanie nazywanej „Paryżem Bałkanów” stolicy Rumunii. Wizyta  

na Wzgórzu Patriarchalnym, gdzie znajduje się Cerkiew i siedziba patriarchy 

Kościoła Prawosławnego w Rumunii. Spacer po Starym Mieście z ruinami  

XIV-wiecznego dworu hospodarskiego i słynną ulicą Lipscani. Wizyta na Placu 

Rewolucji z przeogromnym Pałacem Parlamentu - drugim (po Pentagonie)  

największym budynkiem na świecie - przykładem megalomanii Ceausescu. 

Przejazd największymi bulwarami miasta, które powstały po zburzeniu 

zabytkowej starówki. Zwiedzanie Muzeum Wsi – najlepszego rumuńskiego 

skansenu, w którym odtworzono realia dawnej wsi rumuńskiej. Obiadokolacja  

w tradycyjnej rumuńskiej restauracji. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu 

***/**** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg. 



 

6 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie wyjazd w kierunku Sibiu. 

Przejazd krętymi drogami Karpat Południowych, mijając po drodze ruiny 

zamku Wlada Palownika w Poienari. Wizyta nad jeziorem Vidraru, gdzie  

z tarasu widokowego na zaporze można podziwiać (przy dobrej widoczności) 

najwyższy szczyt Rumunii - Moldovenau. Zwiedzanie przepięknego monastyru 

Curtea de Argeş z niezwykle bogato zdobioną cerkwią oraz oryginalnymi 

„skręconymi” wieżami. Tu pochowani są pierwsi nowożytni władcy Rumunii. 

Przyjazd do Sibiu w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu ***/****  

(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), obiadokolacja, nocleg. 
 

7 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie zwiedzanie 

średniowiecznego miasta Sibiu – zwanego miastem artystów – Kulturalnej 

Stolicy Europy w 2007 roku. Spacer po zabytkowym centrum z Dużym i Małym 

Rynkiem oraz ze Starym Ratuszem, przejście Mostem Kłamców. Około południa 

przejazd do Grodu Kościelnego w Biertanu – obiektu z Listy Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Po południu zwiedzanie „wizytówki Rumunii” – 

Sighişoary – doskonałego przykładu średniowiecznego miasteczka warownego, 

które w przeciągu kilku stuleci odgrywało istotną rolę strategiczną i handlową. 

Sighisoara zachowała swoje centrum historyczne w nienaruszonym stanie,  

z wąskimi uliczkami, kolorowymi domami, wieżami obronnymi i wysokimi 

murami. To tu według legendy urodził się Hrabia Drakula. Miasto wpisane jest 

na listę UNESCO. Obiadokolacja w tradycyjnej rumuńskiej restauracji. 

Wieczorem zakwaterowanie w hotelu ***/**** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym), nocleg. 
 

8 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie wyjazd w kierunku Polski. 

Na zakończenie pobytu w Rumunii zwiedzanie pięknego gotyckiego zamku  

w Hunedoarze. Po południu przejazd przez Rumunie i Węgry. Wieczorem 

przyjazd w okolice Debreczyna, zakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2-, 3- 

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), obiadokolacja, nocleg. 
 

9 dzień 
 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd w dalszą drogę, całodzienny przejazd przez 

Węgry, Słowację i Polskę. W trakcie przejazdu obiadokolacja w restauracji. 

Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych (ok. 01:00). 

 
Cena obejmuje: 

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, parkingi i podatki, 

• 8 noclegów w hotelach ***/**** 

(pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami), 

• 8 śniadań, 9 obiadokolacji,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• system tour guide (nagłośnienie), 

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

Cena nie obejmuje: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 50 € 
 
 
 
 
 

 

OSÓB CENA 

43 - 45 1.460,- 

40 – 42 1.510,- 

37 – 39 1.580,- 
 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

OSÓB CENA 

45 i więcej 2.085,- 

40 – 44 2.195,- 

35 – 39 2.350,- 

30 – 34  2.545,- 

25 – 29  2.815,- 
cena obowiązuje do 31.12.2022 

 

 


