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Dzień 1  

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach wieczornych, przejazd w kierunku 

Rumunii.  

 

Dzień 2  

Przyjazd w godzinach porannych do Alba Lulia dawnej stolicy książąt 

siedmiogrodzkich, spacer po mieście. Kolejno przejazd do Sibiu, jednego z największych 

rumuńskich średniowiecznych kompleksów miejskich, który w 2007 r. został wybrany na 

Europejską Stolicę Kultury. Miasto, które leży na skrzyżowaniu kultur, zachwyca 

kolorowymi, bajkowymi domami, wieżą zegarową, piękną starówką. Przejazd do 

miejscowości Sighisoara. Spacer po historycznym centrum Sighişoary, uznawanej za 

najpiękniejsze miasto Rumunii, w całości wpisane na listę UNESCO, z licznymi 

fortyfikacjami i basztami. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

 

Dzień 3  

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Turda. Zwiedzanie jednej 

z najstarszych kopalni soli na świecie. Sól wydobywana była tu już w czasach rzymskich. 

Trasa turystyczna obejmuje takie atrakcje jak pływanie łódką po podziemnym jeziorze 

czy przejażdżka na diabelskim młynie, który znajduje się w jednej z komnat kopalni. 

Kolejno przejazd do miejscowości Kluż – Napoka. Spacer przy Placu Unii od kościoła św. 

Michała do Teatru Narodowego. Następnie przejazd do Băile Felix, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg.  
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Dzień 4  

Śniadanie, wykwaterowanie, całodzienny pobyt na basenach termalnych Baile 

Felix. Jest to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w Rumunii, położone nieopodal 

zabytkowego miasta Oradea. Nowoczesny kompleks basenów ‘’Felix‛‛ został odnowiony 

w 2009 roku i obecne oferuje 6 otwartych basenów termalnych – wśród nich basen z 

falami, basen relaksacyjny i dwa baseny dla dzieci oraz trzy wspaniałe zjeżdżalnie. 

Wyjazd w drogę powrotną do Nowego Sącza . Planowany przyjazd w godzinach nocnych 
 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 

 

Cena zawiera:  

 Przejazd autokarem, 

 2 noclegi z wyżywieniem HB (2x śniadanie i 2x obiadokolacja); 

 Opieka Pilota/Przewodnika; 

 Ubezpieczenie KL, NNW, 

 Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10zł/os. – składka nie jest 

przychodem biura. 

 

Cena nie zawiera: 

- Bilety wstępu do: Baseny Termalne Baia Felix oraz Kopalnia Turda – 65 RON – 

płatne w autokarze. 

 

 

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

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

 

UWAGA: Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja od 4 do 6 miesięcy! 

      Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 


