Piekary Śl., ul. Bytomska 134
tel. 32 284 54 32
Wyjazd organizowany przez Oddział PTTK „Wędrowiec”
w Zabrzu dla wszystkich członków, przyjaciół
i znajomych. Serdecznie zapraszamy.

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

RUMUNIA

Rumunia– państwo w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie,
Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza
Czarnego. Stolicą oraz największym miastem Rumunii jest Bukareszt.
Od 14 grudnia 1955 członek ONZ, od 29 marca 2004 roku Rumunia jest członkiem NATO, a od 1 stycznia
2007 Unii Europejskiej. Po przyjęciu do UE Rumunia stała się siódmym według liczby ludności krajem
wspólnoty.
1 dzień: 08.06. czwartek
wyjazd w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Słowację, Węgry

2 dzień: 09.06.piątek
przekroczenie granicy węgiersko – rumuńskiej (Oradea); Turda- zwiedzanie jednej z najstarszych w
Europie Kopalń Soli, która dzięki swojemu oryginalnemu oświetleniu robi niezwykłe wrażenie. Podziemia
kryją nie tylko trasy do zwiedzania, ale również jezioro, place zabaw, amfiteatr, diabelski młyn;
Alba Ilulia- dawna stolica Siedmiogrodu: Twierdza Alba Karolina, Biblioteka Battyáneum, Sala
Zjednoczenia, Uniwersytet oraz renesansowe pałace Miclosza i Apora.
Obiadokolacja.

3 dzień: 10.06.sobota
śniadanie
Sibiu - starówka, magistrat Stary Ratusz, most Kłamców, muzeum księcia Brukenthala i schody
Fingerling, plac Hueþ, kościół ewangelicki, Prawosławna Cerkiew Metropolitalna; przejazd trasą
Transfogarską najsłynniejsza droga w Rumunii, przebiegająca przez najwyższe góry w kraju, punkt
widokowy
Obiadokolacja.
4 dzień: 11.06.niedziela
śniadanie
Bukareszt- stolica Rumuni Pałac Ceausescu, parlament, aleja Bulevardul Unirii tzw. bukaresztańskie Pola
Elizejskie, cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja
Obiadokolacja.
5 dzień: 12.06.poniedziałek
śniadanie
Konstanta – miejscowość wypoczynkowa nad Morzem Czarnym; odpoczynek na plaży
Obiadokolacja.

6 dzień: 13.06.wtorek
śniadanie
Sinoie, Enisale (ruiny zamku położone na wzgórzu z widokiem na rozlewisko, gdzie można obserwować
ptaki) Mamaia -wjazd kolejką na punkt widokowy, plażowanie
Obiadokolacja.
7 dzień: 14.06. środa

śniadanie
przejazd do Tulczy miejscowości położonej przy Delcie Dunaju.

rejs po Delcie Dunaju – kilkugodzinny rejs z lunchem i degustacją palinki
obiadokolacja.

8 dzień: 15.06.czwartek
śniadanie
okolice Buzau – „księżycowy” krajobraz rezerwatu wulkanów błotnych. Niezwykłe zjawisko wulkaniczne
występujące tylko w kilku miejscach na świecie, powstające dzięki erupcji gazów
Sinaia – zwiedzanie baśniowego pałacu Peles, jednego z najpiękniejszych w Europie
Obiadokolacja.
9 dzień: 16.06.piątek
śniadanie
Bran - zwiedzanie XIV w Białego Zamku - zamek Drakuli; Brasov - rynek wraz z ratuszem, Cerkiew
prawosławna, cerkiew św. Mikołaja, mury miejskie kościół św. Bartłomieja, Czarny Kościół; Poiana
Brasov – przepięknie w górach uzdrowisko, wjazd kolejką na górę Tampa
uroczysta obiadokolacja buffet z winem, z zespołem regionalnym.

10 dzień: 17.06.sobota
śniadanie
Sighişoara – jedna z siedmiu warowni Sasów siedmiogrodzkich: Wieża Zegarowa, Kościół na Wzgórzu,
Kościół Klasztorny, Schody Szkolne, Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana Obertha, Mury i Baszty
Obronne; drugi co do głębokości w Europie wąwóz Bicaz otoczony skalnymi ścianami dochodzącymi do
400 m wysokości;
Obiadokolacja.
11 dzień: 18.06.niedziela
Śniadanie
Suczawa - okazałe ruiny rezydencji hospodarów mołdawskich na wzgórzu zamkowym klasztor-obronny
św Jana Nowego - patrona Bukowiny; Kaczyca- polska wieś - bazylika mniejszą wybudowana przez
misjonarzy z Krakowa, która jest centrum kultu maryjnego i pielgrzymek, kopalnia Soli na wzór Wieliczki,
Humor – jeden z najpiękniejszych monastyrów Bukowiny
Obiadokolacja.
12 dzień: 19.06. poniedziałek
Śniadanie
zwiedzanie drewnianych klasztorów w BARSANA oraz ROZAVELA
SAPANTA – zwiedzanie Wesołego Cmentarza z rzeźbionymi i malowanymi nagrobkami epitafiami
opisującymi życie zmarłych.
Nocny przejazd do kraju.

13 dzień: 20.06.wtorek
przyjazd w godzinach porannych

CENA ZAWIERA:

•
•
•
•
•

przejazd autokarem LUX, kawa, herbata na pokładzie autokaru, poczęstunek
10 noclegów
10 śniadań, 9 obiadokolacji, 1 uroczysta obiadokolacja bufetowa z winem
opiekę pilota oraz wstępy
ubezpieczenia NNW i KL

CENA dla grupy min. 40 osób: 2680zł wraz ze wstępami
CENA dla grupy min. 45 osób: 2580zł wraz ze wstępami

Zapisy: Przyjmuje wraz bezzwrotną zaliczką 300 zł do 15 lutego 2017
koleżanka Aleksandra Wacławczyk w siedzibie PTTK
Ul. Pawliczka 7 w poniedziałki od 1500 – 1630
Kom. 515 305 485 lub 512 660 713

