
RUMUNIA 
27.04-3.05.2018 

Koszt wycieczki 1040 zł  

 
Z WIZYTĄ U HRABIEGO DRACULI 

 
 
 
1 dzień – 27 kwiecień (piątek) 

Wyjazd z Puław w godzinach wieczornych (ok. 21:00). Nocny przejazd w kierunku 
Rumunii przez Słowację i Węgry. 
 
2 dzień – 28 kwiecień (sobota) 
Przejazd do Oradei. Zwiedzanie: barokowy ratusz i katedra, Pałac Biskupa 
greckokatolickiego, Kościół Księżycowy. Przejazd i zwiedzanie miasta Cluj-Napoca – 
stolicy Transylwanii, m.in. dom urodzenia króla węgierskiego Mateia Corvina, kościół 
św. Michała, ulica Luster, katedra prawosławna, mury obronne z basztą. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
3 dzień – 29 kwiecień (niedziela) 

Śniadanie. Grupa uda się do Targu Mures, gdzie zwiedzi m.in: pałac kultury, teatr 
narodowy, prawosławna cerkiew, Pałac Apolla, stary budynek prefektury z 1711 r. oraz 
pomnik Józefa Bema. Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
4 dzień – 30 kwiecień (poniedziałek) 
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd i zwiedzanie Sigiszoary – miasta, 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. Zobaczymy tu m.in.: Wieżę 
Zegarową, Zakryte Schody, Kościół na Wzgórzu, Muzeum Broni i Muzeum Tortur, dom 
urodzenia Draculi, czas wolny. 

Przejazd do Braszowa – zwiedzanie najchętniej odwiedzanego średniowiecznego 
miasta Rumunii. Tutejszy rynek z barokowymi fasadami uznawany jest za najpiękniejszy 
w całym kraju. Przejazd do hotelu zakwaterowanie , obiadokolacja i nocleg. 
 
5 dzień – 01 Maj (wtorek) 

Śniadanie. Wizyta w Bran, gdzie mieści się zamek uważany kiedyś za siedzibę Draculi. 
Zwiedzanie Sibiu – spacer po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą trzy 
place z charakterystycznymi dla tego miasta budynkami z “oczami”, XVI-wieczny Ratusz 
z galerią i wieżyczką oferującą wspaniały widok na miasto i okolicę, kościół Jezuitów, 



kościół ewangelicki z przełomu XIV i XV wieku z wieżą z dzwonem skazańców, żelazny 
most Kłamców, muzeum Brukenthal. Powrót do hotelu, obiadokolacja . Nocleg. 
 
 
6 dzień – 02 Maj (środa) 

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Hunedoary, gdzie znajduje się XVI-wieczny 
gotycki zamek, jeden z najpiękniejszych w Rumunii. Przejazd do Alba Julia (jedna ze 
stolic Siedmiogrodu) – znanej z doskonałych win (możliwość zwiedzania jednej z winnic 
połączonego z degustacją win), zwiedzanie potężnej Cytadeli, cerkwi katedralnej  
św. Trójcy oraz Katedry, gdzie pochowany jest Jan Hunyady siedmiogrodzki książę. 
Wyjazd w drogę powrotną. 
 
7 dzień – 03 Maj (czwartek) 

Przyjazd do Puław  w godzinach popołudniowych. 

 

Cena zawiera: 

• 4 noclegi w pokojach 2-3 osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym 
• wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
• opiekę przedstawiciela biura 
• realizację programu zwiedzania 
• ubezpieczenie KL, NNW i BP 
• opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie zawiera 

• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera” 
• biletów wstępów (ok. 60 lei) 
• napoi do obiadokolacji 

 

 

 


