
Biuro Podróży ADAMIS TOURS 
38-400 Krosno ul. Kolejowa 16 

 

tel. 13 43 651 85 
biuro@adamistours.pl  www.adamistours.pl 

BAJKOWA RUMUNIA 
Oradea - Kluż-Napoka - Alba Iulia - Sighisoara – Braszów – Sapanta – Praid - Sinaia 

 

 

         

wycieczka autokarowa 5 dni 
 
termin: 14-18.06.2017 
 
cena: 999 PLN/os.  
 
świadczenia:  

 transport autokarem klasy lux 

 4 noclegi w hotelach**/*** pokoje 2-osobowe z łazienkami 

 wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje w tym jedna przy muzyce  

 opieka pilota - przewodnika 

 ubezpieczenie NNW 

program:   
1 DZIEŃ (14.06.2017) – 585 km 
Wyjazd z Krosna o godz. 00:05 z Dworca PKS z pod Biura Podróży Adamis Tours. Nocny przejazd przez Słowację i Węgry do Rumunii. Około godz. 

7:00 przyjazd do ORADEI - rumuńskiego miasta słynącego z architektury secesyjnej, spacer po mieście w którym zobaczymy m.in.: „kościół 

księżycowy” z unikalnym mechanizmem zegarowym wskazującym fazy księżyca, największą w Rumuni katedrę barokową, pałac biskupi, cytadelę. 

Podczas zwiedzania – obiad (płatny dodatkowo ok. 20 lei) Następnie przejazd do hotelu w Kluż-Napoka na obiadokolację i nocleg. 

2 DZIEŃ (15.06.2017.) – 350 km 
Po śniadaniu spacer po KLUŻU – zwiedzanie pozostałości murów obronnych z Basztą Krawców, kościoła Reformowanego, Rynku Węgierskiego z 

kościołem św. Michała, domu narodzin króla Macieja Korwina, Rynku Rumuńskiego z Operą i Katedrą Rumuńską. Następnie przejazd do ALBY 

IULII słynącej z doskonałych win. Zwiedzanie potężnej Cytadeli oraz katedry, gdzie pochowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki książę oraz 

Izabela Jagiellonka, córka Zygmunta Starego. Przejazd do miejscowości BIERTAN w której znajduje się najbardziej okazały warowny kościół – 

zabytek UNESCO Przejazd do SIGHISOARY miasta w całości wpisanego na listę UNESCO, z licznymi fortyfikacjami i basztami. Zobaczymy tam m.in. 

gmach cytadeli z XII w., wieżę zegarową i kościół górny. Przejazd do Braszowa na obiadokolację przy muzyce i nocleg. Po drodze postój w 

miejscowości RUPEA gdzie zobaczymy ruiny średniowiecznej fortecy,  z murów której rozpościera się przepiękna panorama miasta oraz 

malownicze krajobrazy Siedmiogrodu. 

3 DZIEŃ  (16.06.2017.) – 250 km 
Po śniadaniu zwiedzanie BRASZOWA, w którym zachowane w nietkniętym stanie średniowieczne Stare Miasto wpisane zostało na listę UNESCO . 

Zobaczymy m.in.: Czarny Kościół - największą gotycką świątynię w całej Transylwanii, Dom Rady, Bastion Tkaczy, Czarną i Białą Wieżę, Bramę 

Schei. Następnie przejazd do miejscowości SINAIA gdzie zwiedzimy XIX-wieczną letnią rezydencję rumuńskiej rodziny królewskiej. Wnętrza 

rezydencji zostały wykończone z wielkim przepychem. Sprowadzono tu hebanowe meble a w oknach wstawiono przepiękne witraże. Następnie 

przejazd do PRAID – zwiedzanie kopalni soli, a dla chętnych kąpiele w solankowych basenach . Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

4 DZIEŃ (17.06.2017.) – 310 km 
Po śniadaniu przejazd malowniczym wąwozem BICAZ - wyrzeźbionym przez rzekę kanionem, otoczonym skalnymi ścianami dochodzącymi do 400 

m wysokości, do NEAMT gdzie zwiedzimy jeden z najstarszych i najznaczniejszych klasztorów rumuńskich. Po drodze krótki postój nad 

Czerwonym Jeziorem, Lacu Rosu – największe, naturalne jezioro górskie w Karpatach Rumuńskich. Przyjazd do Vatra Dornei na obiadokolację i 

nocleg. 

5 DZIEŃ (18.06.2017.) – 620 km 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Po drodze zwiedzimy przepiękne drewniane cerkwie w miejscowościach  ROZAVLEA i BARSANA. Przyjazd 

do SAPANTY – zwiedzanie Wesołego Cmentarza z rzeźbionymi i malowanymi nagrobkami z epitafiami dowcipnie opisującymi życie zmarłych. 

Wyjazd do kraju. Po drodze postój na obiad – płatny we własnym zakresie. Przyjazd do Krosna ok. północy. 

____________uwagi_________________________________________________________________________________________ 
 

 Dodatkowo płatne bilety wstępu ok. 115 RON (równowartość 115 PLN) 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 dopłata do pokoju 1-osobowego – 200 zł 


