Rumunia aktywnie i relaks na Węgrzech
Termin: 13 – 14.07.2019
1 DZIEŃ
Wyjazd z Krynicy Zdrój o godz. 06:00 ( z Nowego Sącza o 05:30, z Brzeska o 04:30, z Krosna o
03:30). Przejazd do rumuńskiej miejscowości Oradea zwanej niegdyś po polsku Wielkim
Waradynem. Jest to byłe miasto węgierskie posiadające zabytki związane z węgierską historią
oraz kultem króla Władysława, który jest patronem żyjących Polaków na Węgrzech. Poznawanie
tego miasta rozpoczniemy od zwiedzenia placu Piaţa Unirii. Przy placu zobaczymy: Ratusz i
twierdza z XIII w., greckokatolicki kościół św. Mikołaja, kościół Wniebowzięcia NMP,
budynek greckokatolickiego episkopatu. Następnie przejdziemy do największej katedry
rumuńskiej - Catedrala Baroca. Kolejno na placu Piaţa Republicii zobaczymy m.in.: teatr
państwowy oraz cerkiew prawosławną z XVIII w. Czas wolny. Ostatnim naszym punktem w
Oradei będzie ZOO, gdzie spotkamy się z takimi zwierzętami jak: wilk, kangur, tygrys syberyjski,
jaguar, antylopa i wiele więcej. Następnie przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 DZIEŃ
Po śniadaniu udamy się na sławne węgierskie kąpielisko w Hajdúszoboszló, gdzie będziemy mieli
możliwość wypoczynku i zabawy. Na kąpielisku odkrytym rozciągającym się na 30 ha będziemy
mogli szukać orzeźwienia w 13 basenach m.in.: w basenie z bąbelkami, na sztucznych falach, w
brodziku i w innych atrakcjach. Na terenie kąpieliska plażowego miłośnicy aktywnej rozrywki będą
mogli skorzystać z boiska do siatkówki plażowej, streetball, tenisa kopanego oraz tradycyjnego.
Wyjazd w drogę powrotna ok. godz. 16:00. Powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
499 zł/ os. dorosła
470 zł/ dziecko do lat 14
469 zł/ os. dorosła FIRST
440 zł/ dziecko do lat 14 FIRST
CENA OBEJMUJE:
transport autokarem/busem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota, nocleg z obiadokolacją i
śniadaniem, bilety wstępu
CENA NIE OBEJMUJE:
TFG – 10 zł/os., dopłaty do wyjazdu z Nowego Sącza- 35 zł.
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