
 

 

    

 

   
 

 

 

 

 

Dzień 1. 22.06.2019 

 Wyjazd z Nowego Sącza, w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację i Węgry 

do Rumunii.  

 

Dzień 2. 23.06.2019 

Czas na poranną toaletę, zwiedzanie jednej ze stolic Siedmiogrodu - miejscowości 

Kluż-Napoka.  Zobaczymy tu dawne węgierskie centrum miasta z Kościołem św. Michała, 

domem rodzinnym i pomnikiem Króla Macieja Korwina oraz pozostałościami po dawnej 

rzymskiej osadzie Napoca. Przejazd do miasta Sighișoara, w którym urodził się Wlad 

Palownik – słynny Dracula. Jest to także jedna z największych i najlepiej zachowanych wciąż 

zamieszkanych cytadel w Europie. Cała średniowieczna starówka została wpisana na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Predeal na obiadokolację i nocleg.   

 

Dzień 3. 24.06.2019 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Braszów. Spacer po Starówce, 

zwiedzanie z zewnątrz min. Ratusz, Stara Synagoga,  Czarna i Biała Wieża, Kościół św. 

Macieja. Zwiedzanie wewnątrz gotyckiego Czarnego Kościoła, który swoją nazwę 

zawdzięcza poczerniałym od dymu ścianom w wyniku pożaru w 1689 roku. Przejazd do 

miejscowości Sinaia, zwiedzanie Pałacu Peleş – Zamku Królów Rumuńskich. Przejazd w 

okolice miejscowości Mamaja, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 4 - 8.   25-29.06.2019 (5 dni) 

 Śniadanie, całodniowy odpoczynek nad Morzem Czarnym – miejscowość Mamaja, 

zażywanie kąpieli morskich i słonecznych, w trakcie dnia lunch, w godzinach wieczornych 

powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg (wersja ALL INCLUSIE).  

 

Dzień 9.   30.06.2019 

 Śniadanie,  wykwaterowanie, spacer po centrum Konstancji min. Plac Owidiusza, 

wnętrzach  Meczetu Królewskiego.  Przejazd do miejscowości Bukareszt – stolicy Rumunii, 



 

 

zwiedzanie centrum miasta, placu Piata Unirii z gigantyczną fontanną pośrodku.  

Przejazd do miejscowości Curtea de Arges, zwiedzanie centrum oraz Cerekwi z grobami 

Królów Rumuńskich. Nocleg w okolicy Curtea de Arges, zakwaterowanie, obiadokolacja. 

 

Dzień 10.   01.07.2019 

 Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd Drogą Transfogaraska łączącą dawne krainy 

historyczne: Wołoszczyznę z Transylwanią. Następnie zwiedzanie miejscowości  Sybin - 

spacer po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą trzy place z charakterystycznymi 

dla tego miasta budynkami. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 11.  02.07.2019 

 Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Alba Lulial, zwiedzanie 

historycznego centrum, przejazd do Oradea, zwiedzanie zabytkowej starówki, przejazd na 

obiad do restauracji. Powrót do Polski przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Nowego Sącza w 

godzinach nocnych/rannych.  

 

 

CENA:  600zł + 360euro/osoba – grupa 45os. 
 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 

- 4 noce + wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje); 

- 5 nocy w rejonie Mamaja przy plaży ALL INCLUSIVE; 

- dodatkowy obiad na powrocie;  

- opieka pilota na całej trasie; 

- ubezpieczenie NNW, KL; 

- wstępy do zwiedzanych obiektów: Czarny Kościół – Braszów,  Zamek Królów 

Rumuńskich - Pałac Peleş – Sinaia, Wielki Meczet Królewski – Konstancja,  

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej - Curtea de Arges; 

    -     Obowiązkowa opłata na TFG – 10zł/os – składka nie jest przychodem biura. 

 

ALL INCLUSIVE -  MAMAJA: 

- śniadanie w formie bufetu (codziennie od 8.00 do 10.00) 

- lunch w formie bufetu (od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00): zupa, 

przekąski, dania mięsne / gotowane jedzenie, foki, sałatki, desery, gazowane i niegazowane 

napoje bezalkoholowe. 

- kolację w formie bufetu (od poniedziałku do piątku 17.00-19.00): dania z grilla, pizza, 

makarony, sałatki, dania, desery, napoje gazowane i napoje niegazowane. 

- Temat brunchu (sobota-niedziela 13.00-17.00): muzyka, specjalne menu z grillem, świeże 

ryby, pizza, makarony, przystawki, sałatki, słodycze, koktajle, napoje alkoholowe (w 

zależności od tematu), gazowane i niegazowane napoje bezalkoholowe. 

 

 



 

 

 

Na dodatkowe wstępy prosimy przeznaczyć kwotę  

Na choroby przewlekłe należy ubezpieczyć się oddzielnie-dodatkowo. 

Na ewentualne dodatkowe wydatki związane z podróżą (np. toalety, kawa, pamiątki), 

prosimy przeznaczyć kwotę ok. 80 RON = 76PLN ( kurs: 1 RON = 0,9541 PLN). 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który 

może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych 

miejsc. 

 

 

 

 


