PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.
ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn
tel. +48 89 526 16 18, fax +48 89 534 85 40
turystyka1@popkswarmia.com.pl www.popkswarmia.com.pl
NIP 739 05 04 047
KONTO: PKO BP O. OLSZTYN 51 1020 3541 0000 5802 0153 2829

TERMIN

RUMUNIA 7 dni

09 – 15.06.2019
CENA

1.840 PLN/os.
I RATA 900 PLN
płatna przy zapisie
II RATA 940 PLN
płatna na 35 dni przed
wyjazdem
1. DZIEŃ Wyjazd z miejsca
zbiorki godz. 3:30. Przejazd
przez Polskę, Słowację, Węgry
do Rumunii. Obiadokolacja,
nocleg w hotelu na terenie Rumunii, w okolicy Oradea.
ORADEA - CLUJ-NAPOCA
2. DZIEŃ Śniadanie. Zwiedzanie Oradea – jednego z najbardziej rozwiniętych miast Rumunii, perełki secesji. Zwiedzanie m. in. Catedrala barocă największej barokowej katedry
w Rumunii, Biserica cu Lună to wyjątkowy na miarę europejską kościół z mechanizmem
zegarowym wskazującym fazy
księżyca, Pasajul "Vulturul Negru" pasaż hotelu "Czarny
Orzeł", Teatr Narodowy, Ratusz. Czas wolny do dyspozycji
uczestników. Przejazd do ClujNapoca (Klausenburg) stolicy
Siedmiogrodu, centrum intelektualnego i akademickiego
współczesnej Rumunii. Spacer
po malowniczej średniowiecznej starówce. Plac Węgierski
będący symbolem znakomitego
barkowego placu miejskiego w
Rumunii z gotyckim kościołem
Św. Michała, dom narodzin
króla Macieja Korwina ( z zewnątrz), Rynek Rumuński z
Operą i Katedrą Rumuńską,
pozostałości murów obronnych
z Basztą Krawców, podominikański kościół reformowany,
kwartał uniwersytecki. Obiadokolacja, nocleg.

ßburg) - miasta, w którym urodził się Wlad Palownik, znany
jako Drakula, m.in.: dom rodzinny Drakuli ( z zewnątrz),
średniowieczna starówka z
wieżą zegarową. „Szlakiem kościołów warownych Transylwanii ” Zwiedzanie kościoła Prejmer, który od 1999 roku znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO. Przejazd
do Braszowa. Wieczorne zwiedzanie miasta od cerkwi Mikołaja do Czarnego Kościoła, spacer promenadą. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
SINAIA
4. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd
w dolinę rzeki Prahova, pod
zboczę masywu górskiego Bucegi do jednego z najbardziej
znanych kurortów Rumunii do
Sinaia.
Miasteczko zwane
„Perłą Karpat Południowych”
słynie z zamku Peles, który nie
bez racji uważany jest za najpiękniejszy spośród zamków
rumuńskich. Swoją zadziwiającą architekturą przyciąga turystów z różnych stron świata.
Zwiedzanie wnętrz Zamku Peles (o ile jest udostępniony
tego dnia zwiedzającym). Po
południu przejazd do Zamku
Bran. Zamek wzniesiony został w XVI w. przez królów węgierskich, obecnie uważany
również za siedzibę Drakuli.
(gdzie karał swoje ofiary nabijając na pal). Obiadokolacja.
Nocleg.

do Curtea de Arges – krótka
przerwa na zwiedzanie soboru
Mistrza Manole zbudowanego
w latach 1512 – 1517, następnie przejazd jedną z najbardziej malowniczych dróg krajobrazowych Europy - Trasą
Transfogarską. (Przy braku
ograniczeń w tym czasie dla
autokarów).
Wieczorem zwiedzanie Sibiu
(Hermannstadt), miasta które
po I wojnie światowej zostało
włączone do Rumunii. Mieszkańcy miasta to nadal Węgrzy i
Niemcy, historyczni obywatele
Sibiu. Zwiedzanie m.in.: średniowieczna Starówka z Dużym
i Małym Rynkiem, katedra,
Most Kłamców, Sobór (wzorowany na Hagia Sophia w Stambule). Prawosławna Cerkiew
Metropolitalna Św. Trójcy, wraz
z urokliwą zabudową Starego
miasta (zwanego czerwonym
miastem). Obiadokolacja. Nocleg.

CENA OBEJMUJE
– transport
autokarem
turystycznym (klimatyzacja, cafe bar, DVD,
WC),
– 6 noclegów (w Rumuni
w hotelach 3*** i 4
****), pokoje 2 os (-3
osobowe) z łazienkami,
– 6 śniadań, 6 obiadokolacji - do kolacji woda,
inne w napoje płatne
dodatkowo,
– ubezpieczenie KL – 15
000 Euro, NNW –
15000 PLN, Bagaż 1000 PLN,
– opieka i informacja turystyczna polskiego pilota,
– opłaty drogowe i parkingi.

DODATKOWO PŁATNE

– pakiet do realizacji proALBA IULIA - ORADEA
gramu 80 EUR (rezer6. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd wacje i wstępy do
i zwiedzanie Alba Iulia – daw- zwiedzanych obiektów,
nej
stolicy Siedmiogrodu: usługi przewodnickie,
Twierdza Alba Karolina z kate- zestaw
słuchawkowy
drą rzymskokatolicką p.w. św. Tour Guide) płatny obliMichała z grobowcem księcia gatoryjnie pilotowi wyJana Hunyady i królowej Iza- cieczki.
belli Jagiellonki oraz cerkwi koronacyjnej królów Rumunii. UWAGI
Obiadokolacja, nocleg w okoliProgram ramowy, kolejcach Oradea.
ność zwiedzania może
7. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd ulec zmianie.
SIGHISOARA - BRASZÓW
do Polski. Na trasie fakultatyw3. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd i CURTEA DE ARGES - SIBIU nie obiad. Przyjazd do Olsztyzwiedzanie Sighisoary (Schä- 5. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd na ok. godz. 24:00.

