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Siedmiogród - Wołoszczyzna - Morze Czarne
- Przełom Dunaju – Maramuresz
8 – 18.09.2018
1 dzień
- wyjazd z Lublina w godzinach porannych,
- przejazd przez Słowację i Węgry
- przyjazd do Alba Iulii, obiadokolacja, nocleg
2 dzień
- śniadanie
- zwiedzanie Alba Iulii dawnej stolicy Siedmiogrodu, szczycącej się niezwykle
cennymi zabytkami, ważnymi dla dziedzictwa kulturowego wielu narodów Rumunów, Węgrów, a także Polaków. To miasto cenne dla amatorów dawnych
twierdz. Kompleks budowli obronnych, który się tam znajduje zaliczany jest do
największych tego typu w tej części Europy
- przejazd do Sighisoary - wspaniale zachowanego średniowiecznego miasta
i miejsca narodzin Vlada Tepesa czyli Draculi. Zwiedzanie Górnego Miasta (XIVw.
Wieża Zegarowa z kolorową dachówką i ruchomymi figurkami po obu stronach
(obecnie Muzeum Historyczne) z dość skromną salą tortur, Kościół Klasztorny
Dominikanów, Dom Drakuli, Dom Pod Jeleniami, Schody Szkolne (Schody
Kanoników), Katedra na Wzgórzu, saski cmentarz, mury obronne,
- przejazd na obiadokolacje i nocleg do Brasova
3 dzień
- śniadanie
- zwiedzanie założonego w 1211r. przez Krzyżaków Brasova (ostatni bastion
łacińskiej Europy, najlepiej ufortyfikowany gród Transylwanii) .Stare Miasto
(Rynek, późnogotycki Ratusz, secesyjne kamienice, Biserica Neagra - Czarny
Kościół, Hirscherhouse - Dom Kupiecki, Brama Schei, dzielnica łacińska),
- przejazd do Rasnova – gdzie znajduje się jeden z największych, XIII w.
unikatowych zamków chłopskich; zwiedzanie malowniczo położonej wioskifortecy niezdobytej przez prawie 400 lat,
- zwiedzanie zamku Bran – legendarnej siedziby wampira Drakuli,
średniowiecznej fortecy, wzniesionej na 60 m skale i wybudowanej na polecenie
króla węgierskiego Ludwika Andegaweńskiego. Trasa turystyczna po
apartamentach królewskich - letniej rezydencji królowej Marii, żony króla
Ferdynanda,
- przejazd na obiadokolację i nocleg w Braszowie
4 dzień
- śniadanie
- przejazd do Sinaii zwanej Perłą Karpat, słynnego uzdrowiska i
ośrodka narciarskiego, zwiedzanie: Pałacu Peles (letniej
rezydencji królów Rumunii) oraz Pałacu Pelisor (zwiedzanie z
zewnątrz),
- przejazd do Mamai, obiadokolacja i nocleg
5 dzień
- śniadanie
- plażowanie, czas wolny
- obiadokolacja i nocleg w Mamai

6 dzień
- śniadanie
- zwiedzanie - założonej przez Greków Konstancy (starożytne Tomis), miasta Ovidiusza, czwartego co do wielkości portu w Europie. Spacer po Starym Mieście i nadmorskiej promenadzie (meczet Hunchiar Dżamija, Cerkiew Metamorfosis w dzielnicy grecko-ormiańskiej, mauretańskie wille,
Plac Owidiusza z rzymskimi mozaikami, Wielki Meczet, secesyjne Kasyno
nad morzem)
- obiadokolacja i nocleg w hotelu w Mamai
7 dzień
- śniadanie
- zwiedzanie ruin Histrii. Starożytna Istria została założona w VII w.p.n.e.
przez Greków, położona nad jeziorem Sinoe (wówczas było zatoką) niedaleko
ujścia Dunaju. (Ruiny rzymskich bazylik, świątynia Zeusa i Afrodyty, łaźnie
rzymskie, Wielka Brama),
- kolacja regionalna , nocleg w Mamai
8 dzień
- śniadanie
- przejazd do Tulczy – położonej u wrót Narodowego Parku Delty Dunaju. Rejs
statkiem po największym w Europie rezerwacie biosfery i ostoi ptactwa
wodnego (w tym pelikanów) wpisanym na listę UNESCO.
- obiadokolacja i nocleg w Tulczy
9 dzień
- śniadanie
- przejazd do Jassy dawnej stolicy Hospodarstwa Mołdawskiego. Spacer
głównym bulwarem miasta, (eklektyczny Pałac Kultury z pomnikiem
Stefana Wielkiego, monumentalna cerkiew Trzech Hierarchów, cerkiew św.
Mikołaja, katedra metropolitarna, cerkiew św. Paraskiewy – patronki
miasta), degustacja wina – Monastyr Cetatuia
- obiadokolacja i nocleg w Suczawie

10 dzień
- śniadanie
- wyjazd we wczesnych godzinach porannych
- przejazd do Voronet najpiękniejszy malowany klasztor rumuńskiej Bukowiny. Obronny monastyr z XV wieku z unikalnymi zewnętrznymi freskami,
został wpisane na Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO i stanowi unikat na
skale światową
- przejazd do Maramuresz – regionu słynącego z unikatowej drewnianej architektury sakralnej i użytkowej, bogato rzeźbionych marmaroskich bram,
domów, cerkwi i klasztorów. Przejazd go położonej w dolinie rzeki Izy Barsany– drewniany kompleksu klasztornego z cerkwią Dwunastu Apostołów,
najwyższą w regionie wieżą budowaną bez użycia gwoździ (56m)
- obiadokolacja i nocleg
11 dzień
- śniadanie
- zwiedzanie Wesołego Cmentarza w Sapancie z bogato malowanymi
i rzeźbionymi nagrobkami z epitafiami w dowcipny sposób opisującymi
ziemskie życie zmarłych
- wyjazd w kierunku Polski
- powrót w godzinach wieczornych

Cena obejmuje :
 transport autokarem LUX
 4 noclegi w Mamai - pokoje 2 osobowe z łazienkami - hotel nad morzem
 6 noclegów na terenie Rumunii
 wyżywienie - śniadania i obiadokolacje ( w tym jedna kolacja regionalna)
 ubezpieczenie KL i NNW, bagaż podróżny
 opiekę pilota – przewodnika
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie
około 30 EUR + rejs statkiem rezerwat w Tulczy 35 EUR

Noclegi:
8-9.09.18 – Vila Elizabeta*** Alba Julia www.vilaelisabeta.ro
9-11.09.18 – House of Dracula**** Poiana Brasov www.house-of-dracula.com
11-15.09.18 – Hotel Siret*** Mamaia www.hotel-siret.ro
15-16.09.18 – Hotel Select*** Tulcza www.hotel-select.tulcea.hotels-ro.net
16-17.09.18 – Hotel Imperium*** Suczawa www.hotelimperium.ro
17-18.09.18 – Hotel Gabriela *** Viseu de Sus www.hotel-gabriela.ro

Ubezpieczenie grupy:
SIGNAL IDUNA
Koszty leczenia – 10.000 euro
Następstwa nieszczęsliwych wypadków – 15.000 pln
Ubezpieczenie bagażu – 800 pln

Osoby przewlekle chore musza doubezpieczyć się we własnym zakresie !!!!

Dokument tożsamości – ważny dowód osobisty lub paszport

