
 

 

 
        

 

                      RUMUNIA 
                                

 

TOKAJ – ORADEA – CLUJ  NAPOCA – TURDA – SIGHISOARA – PREDEAL – BRASOV – 

BRAN – RASNOV – SINAJA – BUKARESZT – SIBIU – ALBA-IULIA - ORADEA 

 

Ten ciekawy kraj leżący we Wschodniej Europie, którego 30% powierzchni pokrywają Karpaty, 

odkrywamy na nowo. Kiedyś spiesząc się nad Morze Czarne nie zdawaliśmy sobie sprawy          

z bogactwa kulturalnego oraz autentycznego folkloru tego kraju. Wycieczka nasza 

skoncentrowana będzie głównie na Siedmiogrodzie zwanym również Transylwanią, który jest 

geograficznym i kulturowym centrum kraju. Z tym regionem związani jesteśmy historią głównie 

za sprawą Stefana Batorego, który zanim został królem Polski był władcą Siedmiogrodu. 

Wspaniałymi zabytkami zachwycają nie tylko duże miasta, ale także liczne malownicze wsie                   

i miasteczka, skrywające perełki architektoniczne.  W świecie Transylwania znana jest głównie      

z legendarnego wampira Drakuli, który w tym regionie siał postrach. Rumuni sprytnie 

wykorzystali sławę tego krwiożercy reklamując jeden z bajkowych zamków jako jego siedzibę. 

 

PROGRAM WYJAZDU 

Dzień 1    TOKAJ  -  ORADEA  –  CLUJ NAPOCA       
 

 

Wyjazd o godz. 04:00 z … przejazd przez Słowację  na 

Węgry do stolicy legendarnego regionu winiarskiego – 

Tokaju, do jednej z piwnic na degustację wina. Następnie 

przejazd do Rumunii do Oradei, spacer po starówce, 

przejazd do dawnej stolicy Siedmiogrodu Cluj Napoca, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.       

                                                      

                      
 posiłki: degustacja wina, obiadokolacja  

 

 

Zamek Drakuli 

Cluj Napoca 



 

 

 

Dzień 2    CLUJ NAPOCA  -  TURDA   –  SIGHISOARA  -  PREDAL   

 
Śniadanie, zwiedzanie Cluj Napoca, m.in. kościół św. 

Marcina, mury obronne z basztą. Przejazd do Turdy 

miasteczka o długiej historii, w którym zwiedzać 

będziemy największą atrakcję regionu: kopalnię soli, 

powstałą w czasach rzymskich. Dla turystów 

udostępniona jest specjalna trasa z potężnym 

wyrobiskiem Rudolf o długości 80 m, szerokości 50 m                

i głębokości 40 m. (schodzi się po drewnianych 

schodkach) oraz szyb „Teresy” w kształcie ogromnego 

dzwonu. Przejazd do perły Siedmiogrodu Sighisoary 

niezwykłego miasta średniowiecznego, którego Wzgórze 

Zamkowe wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego UNESCO, na każdym robi wrażenie. 

Przejazd do najwyżej położonej miejscowości                             

w Rumunii znajdującej się na przełęczy łączącej Karpaty Południowe i Wschodnie - Predalu  znanego kurortu 

górskiego. Zakwaterowanie w hotelu 4* na  4 noclegi, z którego wyjeżdżać będziemy do miejscowości 

podanych w następnych dniach. Obiadokolacja, nocleg. 

 
                                                                                                                      posiłki: śniadanie, obiadokolacja 

 

Dzień 3   BRAN  -  RASNOV   

 

Śniadanie, wyjazd do miejscowości Bran, zwiedzanie 

słynnego Zamku Drakuli czyli Vlada Palownika, 

przejazd do miejscowości Rasnov w którym 

zwiedzimy ogromny Zamek Chłopski wzniesiony                    

w celu obrony przed najazdami Turków i Tatarów. 

Kompleks ma dość skomplikowaną formę i składa 

się z kilku ciągów murów dostosowanych do 

ukształtowania terenu, powrót do hotelu, czas wolny, 

obiadokolacja, nocleg.  
 

 

 

 posiłki: śniadanie, obiadokolacja 

 

Dzień 4   SINAI  -  GÓRY BUCEGI 

                                                                          
Śniadanie; wyjazd do perły Karpat – Sinai, pięknego 

kurortu, który popularność zawdzięcza oprócz 

malowniczemu położeniu, Zamkowi Peles 

wzniesionemu przez pierwszego rumuńskiego monarchę 

jako swoją rezydencję. Następnym punktem zwiedzania 

będzie Monastyr Sinaia. Po zwiedzaniu wyjazd kolejką 

linową w Góry Bucegi – najbardziej charakterystyczną 

cechą tych gór są wapienne urwiska osiągające 1500 m 

wysokości względnej robiąc piorunujące wrażenie. 

Gdzieniegdzie mróz, woda i wiatr wyrzeźbiły w 

miękkich skałach fantastyczne twory m.in. Sfinksa. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

 
 

 posiłki: śniadanie, obiadokolacja 

 
 

Pałac Peles 

Zamek w Rasnov 

Sighisoara 



 

 

 
 

Dzień 5   BUKARESZT  

 

Śniadanie, przejazd do Bukaresztu, nie bez powodu 

nazywanego Paryżem Wschodu. Twórcy pałaców 

wzorowali się na architekturze francuskiej  a wiele z nich 

zaprojektowali mistrzowie znad Sekwany. Symbolem 

więzi obu krajów jest Łuk Triumfalny do złudzenia 

przypominający paryski. Wizytówką miasta jest 

osławiony Pałac Parlamentu – druga co do wielkości po 

amerykańskim Pentagonie, budowla na świecie. Podczas 

rewolucji w 1989 r. toczyły się tu krwawe walki. Do dziś 

widać dziury  po kulach, które są pamiątką wydarzeń; 

zwiedzanie stolicy: m.in. Parlament, spacer po starówce, 

Pałac Królewski, budynek Komitetu Centralnego 

Caocescu, Łuk Triumfalny. Powrót do hotelu, uroczysta 

obiadokolacja z lampką wina, nocleg.    
 

 posiłki: śniadanie, obiadokolacja 
 

Dzień 6   BRASOV  -  TRASA TRANSFOGARSKA  -  SYBIN  

 
Śniadanie, przejazd do Brasov jednego                                   

z najpiękniejszych miast Siedmiogrodu („Rumuński 

Kraków” – miejsce wręcz kultowe dla turystów                    

z całego świata interesujących się Europą środkowo – 

wschodnią), zwiedzanie rynku  z najcenniejszym 

zabytkiem Siedmiogrodu – Czarnym Kościołem. 

Następnie przejazd na Trasę Transfogarską, która 

dostarczy niesamowitych wrażeń, a pod względem 

widoków nie ma sobie równych. Autokarem dotrzemy 

do najwyższego miejsca tj. na 2034 m. Trasa ta została 

zbudowana podczas dyktatury Ceausescu i pochłonęła 

kilkadziesiąt istnień ludzkich oraz miliony ton 

dynamitu. Przejazd do Sybina, zwiedzanie pięknej 

starówki. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

              

 
                                posiłki: śniadanie, obiadokolacja 

 

Dzień 7   ALBA IULIA  -  ORADEA 

 
Śniadanie, wyjazd do Alba Iuli, dawnej stolicy 

Siedmiogrodu, zwiedzanie ogromnej twierdzy, w której 

murach kryje się kilka interesujących zabytków. Wyjazd 

do Oradei, obiadokolacja, nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                     

posiłki: śniadanie, obiadokolacja  

 

 

Trasa 

Transfogarska 



 

 

 

 

 

Dzień 8   ORADEA  -  KROSNO 

 
Śniadanie, rekreacja na basenach termalnych, obiad, wyjazd do Polski.  

 
posiłki:  śniadanie, obiad 

 

 

wielkość grupy: min.40 osób 

zakwaterowania: 7 noclegów  

wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 uroczysta obiadokolacja z lampką wina, 1 obiad     

obsługa z biura Logos Tour: pilot-przewodnik 

 

termin wyjazdu: 11-18.08.2018 

cena od osoby: 1 695,-zł 
 

wyszczególnienie oferowanych świadczeń: 

 transport komfortowym autokarem z klimatyzacją, wc i DVD; 

 zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach 3 i 4-gwiazdkowych, w pokojach 2 os. z łazienkami; 

 wyżywienie: 7 śniadań,  6 obiadokolacji, 1 uroczysta obiadokolacja z lampką wina, 1 obiad; 

     degustacja wina;  

 opieka pilota-przewodnika; 

 ubezpieczenie NNW i KL z włączeniem następstw chorób przewlekłych; 

 składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 

 indywidualne nagłośnienie Tour Guide. 

 

świadczenia nie zawarte w cenie: 

 cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji;  

 bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz basenów termalnych i kolejki linowej ok. 70 EUR 

 

 

Trasa 

Transfogarska 

Czarny Kościół 


