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Dzień 1. 29.04.2021 (czwartek)  

Wyjazd z Krakowa w godzinach wieczornych.. Nocny przejazd do Rumunii.  

 

Dzień 2.  30.04.2021 (piątek) 

Przyjazd w godzinach porannych do Turdy. Czas na poranną toaletę oraz śniadanie. 

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. Przejazd do 

miejscowości Sighisoara. Spacer po historycznym centrum Sighişoary, uznawanej za 

najpiękniejsze miasto Rumunii, w całości wpisane na listę UNESCO, zachowała się średniowieczna 

budowa. Zobaczymy wieżę zegarową, Dom Drakuli i Basztę obronną. Przejście do hotelu 

znajdującego się w centrum miasta, zakwaterowanie, obiadokolacja. Możliwość wyjścia na 

starówkę i nocnego zwiedzania Sighisoray. 

 

Dzień 3.  01.05.2021 (sobota) 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Prejmer, wieś saskich osadników, 

Przeniesiemy się w klimat architektury obronnej XIX wieku. Podziwiać w niej będziemy jedyny w 

swoim rodzaju warowny kościół zbudowany dla ochrony przed wrogimi najazdami (wpisany na 

Listę UNESCO).  

Następnie przejazd do Sinai, gdzie zwiedzimy Pałac Peleș. Zachwycający kompleks 

parkowo-pałacowy, który pełnił rolę letniej rezydencji rumuńskich królów. Przez wielu uważany za 

najpiękniejszy zamek na terenie Rumunii, który swym wyglądem przypomina budowle opisywane 

w baśniach czy legendach. Następnie przejazd do Sybin. Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja.  Możliwość wyjścia na starówkę i nocnego zwiedzania Sybinu. 

 

Dzień 4.  02.05.2021 (niedziela) 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do centrum Sybinu, zwiedzanie Małego Rynku, 

którego otaczają zabytkowe kamieniczki. Następnie przejście mostem Kłamców na Duży Rynek. 

Kamienice na Dużym Rynku mają charakterystyczne okiennice, które zostały nazwane oczami 

miasta. Jest tutaj muzeum narodowe Brukenthala, kościół farny św. Trójcy,  zbudowany w stylu 

barokowym. Przejazd pod zamek w Hunedoarze. Średniowieczy zamek w Siedmiogrodzie został 

wzniesiony na jednym z najbardziej wysuniętych na wschód wzgórz. Czas na posiłek we własnym 

zakresie. Nocny powrót do Polski. 
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Dzień 5.  03.05.2021 (poniedziałek) 

Powrót do Krakowa w godzinach porannych.  

 

 

 

Cena: 150zł + 200euro 

grupa max. 30 osób  

 
Cena zawiera: 

 przejazd autokarem; 

 2 noclegi + wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje); 

 opieka pilota na całej trasie; 

 ubezpieczenie NNW, KL; 

 bilety: kopalnia soli w Turdzie, Pałac Peles, Zamek w Hunedoarze,  

 opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

 

Cena nie zawiera: 

 wymaganych testów na Covid-19  

 biesiady rumuńskiej (koszt ok. 20 euro) 

 

 

 

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: wymagany aktualny dowód tożsamości! 

 

 

 

 

 

 

 


