Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

W Krainie Siedmiogrodu
Termin: 22.09 - 28.09.2021
Zapraszamy w podróż do mistycznej Transylwanii ojczyzny Draculi! Spotkamy tu potężne twierdze,
unikalne zabytki, bajeczne krajobrazy, gościnnych ludzi,
niesamowitą atmosferę wiosek i miasteczek.
To będą niezapomniane przeżycia ....
Dzień 1
Wyjazd z Zakopanego o godz. 6:00. Przejazd przez Słowację. Przyjazd do Koszyc - drugie
pod względem wielkości miasto Słowacji. W programie: Rynek Główny - uważany za
jeden z najpiękniejszych w kraju, gotycka Katedra Św. Elżbiety - największy kościół
katolicki na Słowacji, park wraz z grającą fontanną. Następnie przejazd przez Węgry do
Rumunii. Postój w Oradea – miasta wielokulturowe zwane Wielkim Waradynem perła
austro-węgierskiej secesji. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd przez Góry Apuseni z
łagodnymi wzniesieniami i rozległymi łąkami do Hunedoara.
Zwiedzanie
gotyckiego
Zamku
Korwina,
jeden
z
najpiękniejszych zamków Transylwanii. Ten potężny i
niezwykle malowniczy kompleks obronny związany jest z
osobą Jana Hunyadiego – jednej z ważniejszych postaci
wschodnioeuropejskiego średniowiecza. Przejazd do Alba Iulia
- dawne rzymskie Apulum - stolica Dacji i Siedmiogrodu.
Najważniejszymi zabytkami w mieście są: katedra katolicka z
XIII w., prawosławny Sobór Koronacyjny oraz potężna
twierdza Alba Carolina, jedna z największych w tej części
Europy. Krótki spacer po twierdzy. Przejazd do Sibiu,
zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Przejazd do Biertan, miejscowość słynie z
największego i nigdy nie zdobytego grodu warownego
Siedmiogrodu, wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Powrót do Sibiu - miasta artystów i
perły średniowiecznej architektury, w 2007 roku Europejska
Stolica Kultury. W programie: gotycka bazylika - najcenniejszy
zabytek miasta, Ratusz z XVI w., Kościół Jezuitów, żelazny
Most Kłamców - ponoć ma się on zwalić, jeśli ktoś na nim
skłamie, bajkowe domy. Spacer piękną starówką, czas wolny.
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Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

* Opcjonalnie kolacja folklorystyczna z muzyką na żywo!
(za dopłatą)
Przykładowe menu: przystawki (warzywa z domowego ogródka, sery, mini klopsiki,
boczek), zupa, sarmale - rumuńskie gołąbki serwowane z mamałygą, kapustą i domowej
roboty śmietaną, deser, napoje (woda gazowana i niegazowana, cujka, młode wino).

Dzień 4
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd widokową Drogą
Transfogarską do jeziora polodowcowego Balea położonego
na wysokości 2034 m. Trasa znajduje się w centralnej części
kraju, przecina malownicze pasmo Gór Fogarskich (najwyższe
pasmo Karpat Południowych oraz całej Rumunii) i jest jedną z
najwyżej położonych dróg w Rumunii. Po drodze krótkie
przystanki na podziwianie widoków. Na naszej trasie: Jezioro
Vidraru, gdzie z tarasu widokowego na zaporze (przy dobrej widoczności) można obejrzeć
najwyższy szczyt Rumunii – Moldovenau, ruiny zamku Wlada Palownika w Poienari,
Curtea de Arges - letnia siedziba hospodarów wołoskich i miejsce pochówku królów
rumuńskich (jeżeli droga Transfogarska będzie nieprzejezdna, przejazd Przełomem
Czerwonej Wieży). Późnym popołudniem przyjazd do Bukaresztu - Paryża Bałkanów.
Zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dla chętnych „Bukareszt nocą” - dodatkowo płatne 10 Eur.
Objazd miasta: Pałac Parlamentu – druga co do
wielkości po amerykańskim Pentagonie budowla na
świecie, Plac Konstytucji, Bulwar Unirii - miał
dorównać paryskim Polom Elizejskim, znajdują się tutaj
44
fontanny
które
tworzą
najdłuższy
rząd
zsynchronizowanych z muzyką fontann na świecie.
Spacer i czas wolny. Udział w spektaklu tańczących
fontann „Symfonia wody” (w miarę dostępnego repertuaru). Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 5
Śniadanie i wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie stolicy
Rumunii: urokliwa zabudowa starego miasta, ruiny
XIV - wiecznego dworu hospodarskiego, Kościół św.
Antoniego – najstarszy w mieście, który zachował swój
pierwotny wygląd, zabytkowe cerkwie, słynna ulica
Lipscani i Calea Victoriei. Czas wolny. Na koniec
zobaczymy Łuk Triumfalny, który symbolizuje przyjaźń
rumuńsko-francuską. Ok południa wyjazd z Bukaresztu. Przejazd do górskiego kurortu
Sinaia. Zwiedzanie „Perły Karpat” - Zamku Peles - dawnej letniej rezydencji królów
Rumunii. Zamek swoim wyglądem z mnóstwem wieżyczek przypomina zamki bawarskie.
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Zatrzymamy się również przy zamku Bran - fortecy, malowniczo położonej na wysokiej
skale, niesłusznie nazywanej jako „zamek Drakuli” (z zewnątrz). Przejazd na nocleg w
okolicy Braszowa, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Braszowa średniowiecznego miasta z historycznym centrum. W
programie: Rynek z Ratuszem - otoczony urokliwymi
kamienicami, Czarny Kościół, Kościół Św. Mikołaja, mury
obronne i gotyckie baszty. Czas wolny na zakup pamiątek.
Przejazd do Sighisoary - najpiękniejsze miasto Rumunii, w
całości wpisane na Listę UNESCO. Spacer po rynku
otoczonym pięknymi kamienicami, z których najstarsze
pamiętają średniowiecze. Przejście brukowaną uliczką do
Górnego Miasta: Wieża Zegarowa z zegarem pochodzącym z
połowy XVII w., Kościół Dominikanów z XIII - XV w. z
przepięknym zbiorem perskich dywanów oraz dom, w
którym urodził się słynny Drakula. Przejście drewnianymi
Schodami Szkolnymi (z XVII w.) do gotyckiego kościoła z
XIV w., który stoi w najwyższym punkcie miasta. Kościół otoczony jest jedną z
najpiękniejszych nekropolii w Siedmiogrodzie. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy
Targu Mures, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7
Śniadanie i wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie Cluj - Napoca, stolicy Siedmiogrodu:
gotycki Kościół Św. Michała - największy w kraju, jeden najwspanialszych przykładów
architektury gotyckiej w Rumunii, dom narodzin króla Macieja Korwina - władcy Węgier
i Chorwacji. Przejazd przez Węgry i Słowację. Powrót do Zakopanego ok. godz. 23:30.

Cena: 1 690 zł / os. przy grupie 45 os.
Cena: 1 870 zł / os. przy grupie 30 os.
Cena zawiera:
 Transport komfortowym autokarem, opłaty drogowe;
 Zakwaterowanie: 6 noclegów (hotele ***, pokoje 2 i 3 os. z łazienkami);
 Wyżywienie: 6 x śniadanie, 6 x obiadokolacja;
 Opiekę pilota;
 Ubezpieczenie AXA Travel (KL wraz z Assistance - 10 000 Eur, w tym koszty leczenia
i następstw chorób przewlekłych i nowotworowych, NNW - 2000 Eur, BP - 200 Eur);
 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

POMIAN TRAVEL
34 -500 ZAKOPANE, ul. Zaruskiego 2
Tel. 018 2015204 Fax. 018 2015206
info@pomiantravel.com www.pomiantravel.pl

Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

Dodatkowo płatne:
 Bilety wstępów, system Tour Guide, usługi przewodnickie: ok. 50 Eur / os.
Opcjonalnie:
 Dopłata do kolacji regionalnej z muzyką: 15 Eur / os.
(zamiast obiadokolacji, opcja dla całej grupy);
 „Bukareszt nocą”: 10 Eur / os.;
 Dopłata do pok. 1 os.: 350 zł.

Serdecznie zapraszamy!!!

POMIAN TRAVEL
34 -500 ZAKOPANE, ul. Zaruskiego 2
Tel. 018 2015204 Fax. 018 2015206
info@pomiantravel.com www.pomiantravel.pl

