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KLUŻ-NAPOKA – ALBA JULIA – SYBIN – BUKARESZT – KONSTANCA – SINAIA –  
– BRASZOW – BRAN – RASNOV – SIGHISOARA – TOKAJ  

 
 | TERMIN: 24.06 – 02.07.2023 
 | CENA: 3190 PLN/os. (grupa 46 osób) 
 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WYJAZD Z POLSKI 

W godzinach porannych spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd wyjedziemy autokarem w kierunku Węgier. 
Całodzienny przejazd. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg do hotelu w Rumunii. 

Dzień 2:  KLUŻ-NAPOKA – ALBA JULIA 

Po śniadaniu przejedziemy do Kluż-Napoka – centrum życia Siedmiogrodu – krótki postój podczas którego zobaczymy 
kościół św. Michała i pomnik króla Macieja Korwina Hunyadiego. Następnie udamy się do Alba Julia, historycznej 
stolicy Królestwa Rumunii oraz ważnej nekropolii monarszej. Zobaczymy imponującą cytadelę Alba Carolina 
(z zewnątrz). Nawiedzimy XIII wieczną katedrę św. Michała oraz wzniesiony na początku XX wieku Sobór Koronacyjny. 
Wieczorem przejedziemy na obiadokolację. Nocleg w hotelu w okolicy miasta Sybin. 

Dzień 3:  SYBIN 

Po śniadaniu przejedziemy do Sybina – miasta, którego znaczenie dla Transylwanii jest tak duże jak Krakowa dla Polski. 
Sybin jest jednym z największych rumuńskich średniowiecznych kompleksów miejskich, który w 2007 roku został 
wybrany na Europejską Stolicę Kultury. Miasto to leży na skrzyżowaniu kultur, zachwyca kolorowymi, bajkowymi 
domami – zobaczymy m.in.: starówkę, Magistrat z XV wieku, wieżę ratuszową oraz Most Kłamców. Wieczorem 
przejedziemy do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4:  BUKARESZT 
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Rumunii. Bukareszt to metropolia która posiada wiele zabytków, choć nie ma 
zwartego starego miasta. Eklektyczna architektura, która stanowi mieszankę zabudowy historycznej, socrealistycznej  
i nowoczesnej, odzwierciedla historię miasta. Megalomańskie socrealistyczne budowle z epoki Ceausescu sąsiadują 
z bardzo eleganckimi, reprezentacyjnymi gmachami z drugiej połowy XIX wieku naśladującymi architekturę Paryża.  
W programie (z zewnątrz) m.in.: Pałac Parlamentu, Łuk Triumfalny, rumuńskie Ateneum (sala koncertowa), Ratusz, 
Ogrody Cișmigiu. Następnie przejedziemy autokarem reprezentacyjną ulicą Calea Victoriei wzdłuż znajduje się wiele 
secesyjnych budowli, cerkwi, teatrów, sklepów i restauracji. Wieczorem przejedziemy do hotelu w okolicach 
Konstanca, obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 5:  KONSTANCA – ODPOCZYNEK 
Śniadanie. Tego dnia zobaczymy największy port Rumunii – Konstanca, nazywanej dawnej Tomi. Przejdziemy do 
Piata Ovidiu, gdzie zobaczymy pomnik Publiusza Owidiusza Nazo oraz prawosławną katedra św. Piotra i Pawła. Po 
południu czas wolny – odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 6:  SINAIA – BRASZÓW  

Po śniadaniu udamy się do miejscowości Sinaia, która nazywana jest perłą Karpat. Zobaczymy pałac Peleş – bajkową 
letnią rezydencję rodziny królewskiej. Po południu udamy się do Braszowowa, miejscowości położonej 
w środkowej Rumunii, gdzie zobaczymy słynny Czarny Kościół. Jest to największy kościół w Rumunii i południowo-
wschodniej Europie, a jednocześnie największy późnogotycki kościół na wschód od Wiednia, jeden z najcenniejszych 
zabytków gotyckich Rumunii. Może pomieścić 5 tysięcy wiernych, a na jego wieży wisi największy w Rumunii dzwon, 
który waży aż 6 ton. Wieczorem dotrzemy na obiadokolację i nocleg do hotelu. 

Dzień 7:  BRAN – RASNOV – SIGHISOARA 
Śniadanie, po którym zobaczymy zamek w Bran, czyli legendarną siedzibę Vlada Drakuli. Zwiedzanie malowniczego, 
znanego na całym świecie zamku, położonego na wysokiej skale. Następnie przejedziemy do Rasnova – spacer 
malowniczymi uliczkami miasteczka z piękną panoramą na jeden z największych tzw. zamków chłopskich. Po 
południu dotrzemy do Sighişoary, uznawanej za najpiękniejsze miasto Rumunii, w całości wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, z licznymi fortyfikacjami i basztami. Spacer po historycznym centrum, gdzie 
zobaczymy gmach cytadeli z XII wieku(z zewnątrz), wieżę zegarową i kościół górny. Wieczorem dotrzemy na 
obiadokolację i nocleg. 

Dzień 8:  TOKAJ 

Śniadanie, po którym przejedziemy na Węgry. Krótkie zwiedzanie miejscowości Tokaj – to niekłamana stolica 
najsłynniejszego węgierskiego wina, a zarazem piękne barokowe miasteczko. Degustacja lokalnych produktów 
winiarskich. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 9:  POWRÓT DO POLSKI   

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsza podróż przez Węgry i Słowację, w kierunku Polski. Do kraju 
przyjedziemy w godzinach wieczornych. Pożegnanie z pilotem i zakończenie pielgrzymki. 
 

|  CENA ZAWIERA: 

 przejazd komfortowym autokarem  

 8 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2- lub 3- osobowe z łazienkami) 

 wyżywienie 2 x dziennie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji  

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka 
chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

 opiekę doświadczonego pilota  

 przedstawiony program zwiedzania 

 podatek VAT 

 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast i innych opłat 
związanych z realizacją programu, słuchawek podczas zwiedzania, taks klimatycznych, obligatoryjnych 
napiwków, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy – łącznie około 130 EUR/os.  
– kwota płatna u pilota w autokarze; podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie – w trakcie trwania 
sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando 

 napojów do obiadokolacji 

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego 
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zachorowaniem na COVID-19 (220 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

 wydatków własnych 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 świadczeń niewymienionych w ofercie 

 

|  WAŻNE INFORMACJE: 
1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości. 
2. Oferta  została przygotowana na dzień 22.11.2022 r. według obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów 

walut. W przypadku wzrostu tych cen, cena może ulec rekalkulacji. 
3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze, w tym zmiany godzin 

przelotów, zmiany opłat paliwowych 
5. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania. 
6. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części 

CENA NIE ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379). 

7. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli 
znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Podróżni zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki. Warunki wjazdowe, w tym 
obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania testów COVID-19 ich 
koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych do kraju docelowego nie 
stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu 

8. Data przygotowania oferty: 22.11.2022 r. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
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