
     
                   

 
      

     

  

R U M U N I A 
Transylwania 
14–19.08.2023 r.  

Program-propozycja: 

 

1 dzień 

wyjazd z Rzeszowa o godz. 03.30. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana walut) do miejscowości 

Alba Julia – zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina – jedna z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych 

twierdz Europy, cerkiew Koronacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna z 

najważniejszych nekropoli Węgier. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień  

śniadanie, Sybin - średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, most kłamców, 

pasaż schodów, cerkiew prawosławna, Fagaras – przerwa na zakupy na miejscowym bazarze, Rasnov - twierdza 

chłopska, swego czasu przez trzy lata oblegana przez Turków i nie zdobyta. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 

obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień  

śniadanie, Bran - jeden z najsłynniejszych zamków Europy, wedle tradycji siedziba Drakuli, Brasov - zabytkowe 

centrum miasta, rynek, ratusz, Czarny Kościół, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury obronne, 

Brama Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama miasta. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 

obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień  

śniadanie, przejazd przez Polanę Brasov i doliną Prahovy - Azuga, Busteni (ośrodki narciarskie), Sinaia - Zamek 

Peles (letnia rezydencja królów Rumunii – zwiedzanie wnętrz), Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, Prejmer - kościół 

warowny (UNESCO). Przejazd przez widokową Przełęcz Fundata. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 

obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień  

śniadanie, Sighisoara - zwiedzanie miasta – cytadeli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół 

Klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Barwinek ok. godz. 

22.00, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00. 

 

Koszt uczestnictwa przy grupie  45os - 1613zł    

   

 

Świadczenia zawarte w cenie:  

przejazd komfortowym autokarem turystycznym, opieka wykwalifikowanego pilota – przewodnika, 4 noclegi 

w hotelu *** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, 

ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 

IDUNA, opłata obowiązkowa na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz  Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

  

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu wg programu oraz inne obligatoryjne opłaty (obowiązkowa płatność na miejscu): ok. 60 EUR/os., 

- organizacja imprezy integracyjnej np. wieczór rumuński: od ok. 25 EUR/os. (na zamówienie - wymagana 

wcześniejsza rezerwacja). 

 

Uwaga: 

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

 

 

http://www.pttkrzeszow.pl/


 

 

 
 

Hotele - brane pod uwage , zależy od ilości osób :
- Alba Julia ,,Elisabeta Hotel ***
- Brasov ,, Valentin Serea - House Of Dracula *** 
- Alba Julia ,, Hotel Mariss ***
-Hotel FAN - Sebes - ROMANIA, 
- Brasov - Hotel Bulevard ***
 




