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PRZYKŁADOWA OFERTA 
 

R U M U N I A 
 

1 dzień  
- wyjazd w godzinach porannych 
- przejazd przez Słowację i Węgry 
- przyjazd do Cluj Napoca, obiadokolacja, nocleg 
 
 
2 dzień  
- śniadanie  
- przejazd do kopalni soli w Turdzie - jednej z największych i najstarszych kopalni 
soli w Europie. Jako pierwsi eksploatowali sól Rzymianie, a pierwsze wzmianki                
o kopalni pochodzą z XI w. (Komnata Echa, Komnata Franciszka Józefa, Amfiteatr 
na 180 osób, Diabelski Młyn, Podziemne jezioro) 
- przejazd do Alba Julia dawnej stolica 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 Zamku w Hunedoarze – średniowiecznego obiektu, typowego                   
dla architektury gotyckiej, poprzez wieki swojego istnienia należał do ponad                   
20 różnych dynastii, legenda głosi iż więziony był tam słynny Drakula,                      
według podań, Wład Palownik miał spędzić tam 7 lat 
- obiadokolacja i nocleg w Sybinie  
 
 

3 dzień 
- śniadanie 
- zwiedzanie Sybinu - perła Siedmiogrodu, rumuński Kraków, miasto artystów 
(Mały i Duży Rynek, barokowe kamienice z oknami zwanymi „oczami miasta”, 
Pałac Brukenthal, Wieża Ratuszowa, Most Kłamców, Wieża Schodów, Sukiennice, 
Stary Ratusz) 
- przejazd Trasą Transfogarską – trasa ta to jedna z najbardziej krętych                         
i najwyżej położonych dróg w całej Rumunii, przecina malownicze pasmo Gór 
Fogarskich (najwyższe pasmo Karpat Południowych oraz całej Rumunii). Droga 
ta liczy sobie przeszło 100 km i powstała w latach 1970-1974 a inicjatorem jej 
budowy był ówczesny komunistyczny przywódca Rumunii - Nicolae Ceauşescu 
- przejazd do Poenari – zwiedzanie ruin Zamku Draculi (słynnego                              
z okrucieństwa hospodara wołoskiego, Vlada Tepesa czyli Włada Palownika) 
Zamek położony jest na niedostępnym szczycie, a do jego wrót prowadzi            
1440 stromych schodów 
- przejazd na obiadokolacje i nocleg do Curtea de Arges 

 
 
4 dzień 
- śniadanie  
- zwiedzanie Curtea de Arges - dawnej stolicy Wołoszczyzny. Zwiedzanie kompleksu monastycznego                       
Curtea de Arges (cerkiew Nowa Metropolia czyli Cerkiew Mistrza Manole, Pałac Biskupi) 
- przejazd i zwiedzanie Bukaresztu zwanego Paryżem Wschodu: starej części 
Bukaresztu (Stary Dwór-Twierdza Włada Palownika czyli Draculi, cerkiew Curtea 
Veche, turecki karawanseraj Zajazd Manuka, XVIIIw Stara Kawiarnia, Cerkiew                 
św. Jerzego, Pomnik Zerowego kilometra)  Pałac Parlamentu (drugi co do wielkości 
budynek na świecie), Łuk tryumfalny, Ateneum Rumuńskie (czyli Opera),                    
Pałac Primaveri 
- obiadokolacja i nocleg w okolicach Bukaresztu 
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PRZYKŁADOWA OFERTA 
 
5 dzień 
- śniadanie  
- przejazd do Targoviste, dawnej rezydencji Vlada Palownika czyli Draculi. 
Miasto zwane wołoską Florencją ze względu na przepiękną Starówkę.              
Do zwiedzania dwór hospodarski z Wieżą Zachodzącego Słońca                
(miejscem więzienia Draculi), 
- przejazd do Sinaii zwanej Perłą Karpat, słynny ośrodek narciarski, 
zwiedzanie: Pałacu Peles (letniej rezydencji królów Rumunii)                             
oraz Pałacu Pelisor,  
- obiadokolacja i nocleg  
 
 

6 dzień 
- śniadanie  
- zwiedzanie zamku Bran – legendarnej siedziby wampira Draculi, 
średniowiecznej fortecy,  
- przejazd do Rasnova – gdzie znajduje się jeden z największych, XIII w.  
unikatowych zamków chłopskich; zwiedzanie malowniczo położonej wioski-
fortecy niezdobytej przez  prawie 400 lat. 
- przejazd do Prejmer – gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych i najlepiej 
zachowanych kościołów obronnych Transylwanii - pokrzyżacki i jednocześnie 
pocysterski kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża wciągnięty                          
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
- 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) 
- obiadokolacja i nocleg w Brasovie  
 

7 dzień 
- śniadanie 
- 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 i zwiedzanie Targu Mures „stolicy” siedmiogrodzkich Węgrów                            
lub węgierskiego serca Transylwanii, secesyjny Magistrat i Pałac Kultury,                   
Pomnik Wilczycy Kapitolińskiej, Drewniany Kościół św. Michała, cytadela                     
Targu Mures - obiadokolacja i nocleg w Targu Mures 
 
8 dzień 
- śniadanie- wyjazd w kierunku Polski 
- powrót  w godzinach wieczornych 
 

  
   
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie  

 

 
 Program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 

 


