
 

W KRAINIE SIEDMIOGRODU –tropem Drakuli    termin: 06-11.10.2015 

Siedmiogród-Transylwania - niezwykła kraina należąca przez 1000 lat do Węgier, zamieszkała przez tajemniczych Szeklerów, 
po I wojnie światowej przyłączona do Rumunii. Odkryj jej piękno! 

 

Dzień 1: Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry do Cluj Napoca. (trasa ok.750 km) . Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2: zwiedzanie miasta Cluj : gotycki kościół św. Michała, pomnik Macieja Korwina, katedra prawosławna, przejazd do Turdy 
zwiedzanie jednej z największych i najstarszych kopalni w Europie – Salina Turda. Sól wydobywano tu już w czasach rzymskich. 
Przejazd do Alba Julia - zwiedzanie twierdzy Carolina potężnej cytadeli oraz katedry, w której pochowany jest Jan Hunyady, 
siedmiogrodzki książę, który walczył po stronie polskiego króla Władysława III w bitwie z Turkami pod Warna. Obiadokolacja.  

Dzień 3:  Przejazd do  Sybinu- zwanego miastem artystów, spacer po zabytkowym centrum, gdzie znajdują się charakterystyczne dla tego 
miasta budynki z „oczami” oraz XVI-wieczny ratusz, kościół Jezuitów, żelazny Most Kłamców.  Przejazd do Fagaras, krótkie zwiedzanie 
renesansowej twierdzy z zewnątrz. Przejazd do Brasowa – zwiedzanie miasta: Stare Miasto, rynek, czarny Kościół, mury obronne, 
Fakultatywnie: wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – fantastyczna panorama miasta. Obiadokolacja. 

Dzień 4: Zwiedzanie okolic Brasowa: Zamek Bran – legendarna siedziba Drakuli, najładniejszy zamek Rumunii, siedziba królów 
rumuńskich, zamek chłopski Rasnow – średniowieczna wioska – forteca, wybudowana w miejscu dawnego zamku krzyżackiego, 
Kościół obronny w Prejmer - najlepiej zachowanych kościołów obronnych Transylwanii - pokrzyżacki i jednocześnie pocysterski kościół 
pod wezwaniem Świętego Krzyża,  wpisany na listę UNESCO. Obiadokolacja. 

Dzień 5:  Przejazd do Sighisoary, którego starówka jest objęta ochroną UNESCO, stanowi jeden z najpiękniejszych i najlepiej 
zachowanych średniowiecznych miast w Europie,  miejsce urodzin Vlada Tepesa – Drakuli, zwiedzanie miasta, Przejazd na 
nocleg i obiadokolację w Cluj. 

Dzień 6:  śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną.  Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych. 

Cena:  1090 PLN* (grupa 35 os).Cena: 1150 PLN * (grupa 30 os.) 
Cena zawiera: 
-transport komfortowym autokarem 
-5 noclegów w hotelach 3* 
-5 śniadania 
-5 obiadokolacji 
-ubezpieczenie KL i NNW 
-opieka pilota na całej trasie 
 
Cena nie zawiera: biletów wstępu na które należy przeznaczyć ok.  100 RON.  Wzrost kursu eur powyżej 4.3 może spowodować wzrost 

ceny. 


