BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH TETUR
26-200 KOŃSKIE, UL. WARSZAWSKA 24
Tel/fax: 41 372 87 98, 504 077 441, e-mail: tetur6@wp.pl NIP: 6581370048

RUMUNIA - WĘGRY
SATU MARE, SAPANTA, DOLINA IZY, MOLDOVITA, VORONET, LACU ROSU, BUKARESZT, BRAN, BRASZÓW, SYBIN,
BIERTAN, SIGHISOARA, BOIAN, ALBA IULIA, KLUŻ, ORADEA, HAJDUSZOBOSZLO, EGER.

Termin pielgrzymki: 28.04

– 06.05.2018r.

Program pielgrzymki:

1 dzień:
Odjazd autokaru o godz. 03:00. Przejazd do Rumunii przez Słowację i Węgry.
Popołudniowy spacer po Satu Mare. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
2 dzień:
Śniadanie. Atrakcje regionu Maramuresz - „wesoły cmentarz” w Sapanta; zabytki
architektury drewnianej - zagrody, bramy, cerkwie w maramureskich wioskach w dolinie
Izy. Przejazd przez przełęcz Prislop, skąd można podziwiać górskie widoki rumuńskich
Karpat. Wjazd na Bucovinę w dolinę Bistricy – wizyta w wpisanym na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO malowanym klasztorze Moldovita. Przejazd na obiadokolację
i nocleg w hotelu w okolicy.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie kolejnego malowanego klasztoru – Voronet, słynącego
z monumentalnego malowidła przedstawiającego Sąd Ostateczny. Przejazd przez skalny
wąwóz Bicaz, postój nad śródgórskim jeziorem Lacu Rosu . Przejazd w rejon Braszowa,
po drodze zwiedzanie saskiego kościoła obronnego w Harman lub Prejmer. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu w okolicy.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Bukaresztu, rumuńskiej stolicy. Zwiedzanie starej dzielnicy
Lipscani, cerkiew św. Jerzego, monastyr Antim, gmach parlamentu, łuk triumfalny, spacer
aleją Bulevardul Unirii, czas wolny przy reprezentacyjnym bulwarze Calea Victoriei. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie zamku Drakuli w Bran. Przejazd do Braszowa, zwiedzanie
zabytkowej starówki, mury miejskie z Basztą Tkaczy, Czarny Kościół. Przejazd do Sybina,
zwiedzanie - wieża ratuszowa, mały i wielki rynek, Brama i Pasaż Schodów, Most Łgarzy.
Przejazd do hotelu w okolicy Medias. Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Biertan, zwiedzanie saskiego kościoła warownego. Następnie
przejazd do Sighisoary, zwiedzanie - Stare Miasto, Wieża Zegarowa, Dom Drakuli,
kościół Dominikanów, Dom Wenecki. Po południu przejazd powozami z Bazny do
ufortyfikowanego kościoła Boian. Uroczysta regionalna kolacja przy programie
folklorystycznym. Powrót do hotelu. Nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Alba Iulia, dawnej stolicy Siedmiogrodu, zwiedzanie - twierdza
Alba Carolina, sobór koronacyjny, katedra św. Michała z Kaplicą Królewską. Następnie
przejazd do Kluż, zwiedzanie historycznego centrum, m.in. kościół św. Marcina, Dom
Korwina, katedra prawosławna, mury obronne z basztą. Przejazd do hotelu w okolicy
Oradei. Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Oradei, spacer wąskimi urzekającymi uliczkami
z secesyjną architekturą, obejrzenie Catedrala romano-catolica największej barokowej
świątyni na terenie Rumunii oraz arkady Korytarza Kanoników. Po zwiedzeniu przejazd
na Węgry do miejscowości Hajduszoboszlo – najsłynniejszego uzdrowiska na Wielkiej
Nizinie Węgierskiej, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po krótkim odpoczynku przejazd
do Aqua Parku na baseny termalne - największe odkryte baseny w Europie wyglądem
przypominające wybrzeże Morza śródziemnego.
Po kąpielach przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg
9 dzień
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Egeru zwiedzanie, głównego placu w mieście – Plac
Dobo z Pomnikiem kapitana zamku Istvana Dobo, Bazyliki z XIXw. imponującej wielkością
i przepychem, drugiej co do wielkości na Węgrzech, oraz Muzeum Marcepanu gdzie
wnętrza i eksponaty wykopane są z marcepanu. Po zwiedzeniu obiad przy lampce wina.
Po obiedzie powrót do Polski przez Słowację. Przyjazd w godzinach nocnych.
Koszt od osoby: 2060 zł + 80 euro (bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscy
oraz inne obligatoryjne opłaty)

Cena zawiera:
Świadczenia: Autokar Lux, 8 noclegów w hotelach ***/**** (pokoje 2-osobowe z łazienkami); 8 śniadań i
8 obiadokolacji (w tym jedna regionalna z programem folklorystycznym);obiad w Egerze, przejazd powozami
do kościoła Bojan, opiekę pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL NNW i bagażu, podatek Vat.
Uwagi: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

