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RUMUNIA 
10 - 14.06.2020 

 
Dzień 1 (10.06.20) 
   Wyjazd z Cisownicy o godz. 02:00. 

Przejazd do Debreczyna (480 km). 
Krótkie zwiedzanie miasta – Mały kościół Ewangelicki, Kolegium 
Kalwińskie. 
Następnie przejazd do Oradei (90 km) – spotkanie z lokalnym 
przewodnikiem.  Spacer po mieście – synagoga, cerkiew i starówka.  
Przejazd do Kluż-Napoca (ok. 160 km), po drodze postój w Izvorul 
Crisului, wiosce kalwińskiej. Spacer pod zbór kalwiński. 
Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.  

 

 

Dzień 2 (11.06.20) 
   Śniadanie i wykwaterowanie. 
Zwiedzanie miasta – katedra prawosławna, Teatr Narodowy, plac Unii 
otoczony zabytkowymi kamienicami, Biblioteka Uniwersytecka, kościół 
katolicki i zbór reformowany. 
Następnie przejazd do Biertan (150 km). 
Zwiedzanie warownego kościoła znajdującego się na liście UNESCO, 
charakteryzującego się potrójnym pierścieniem murów obronnych. 
Przejazd do Sigishoary (30 km)– miasta założone przez Sasów 

niemieckich. Spacer po starówce, kościół Dominikanów – od wieku XVI 
uznawany za luterański, kościół na wzgórzu, kościół Trędowatych, katedra 
Prawosławna oraz prawdopodobnie najstarszy świecki obiekt w mieście –
Dom Drakuli. 
Dalsza trasa do Braszowa (120 km). 
Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 3 (12.06.20) 
   Śniadanie. 
Zwiedzanie okolic Braszowa; przez Rasznów do Bran – zamek. 
Prejmer – kościół warowny w XV w.  
Powrót do Braszowa – zwiedzanie miasta m.in. ratusz, Czarny Kościół. 
Planowany wjazd kolejką na wzgórze nad starówką – dla chętnych, 

Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.  
 

Dzień 4 (13.06.20) 
   Śniadanie i wymeldowanie. 
Przejazd malowniczą trasą Transfogarską do Sybina (ok. 300 km). 
Zwiedzanie średniowiecznego grodu, założonego przez kolonistów 
saskich, w tym ewangelickiego kościoła. Przejazd do Alba Iulii, byłej 
stolicy Siedmiogrodu, zwiedzanie kompleksu świątyń. Przejazd do Sebes, 
zwiedzanie kościoła luterańskiego z największym gotyckim ołtarzem w 

Transylwanii.  
Przejazd w okolice Hunedoary (80 km). 
Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.  
 
 

Dzień 5 (14.06.20) 
Śniadanie i wykwaterowanie. 
Krótkie zwiedzanie miasta oraz byłą rezydencję rodziny Hunyady.  
Wyjazd w drogę powrotną do kraju (800 km). 

Powrót do Polski w godzinach nocnych. 

 

CENA: 1150 zł/os. (przy grupie min. 45 os.) 
Obejmuje;  

o Przejazd autokarem lux 

o Opiekę pilota-przewodnika 
o Przewodnika lokalnego w Debreczynie 

o 4 x nocleg ze śniadaniem w formie bufetu 
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o 4 x obiadokolację 
o Ubezpieczenie KL i NNW 

o Składkę na obowiązkowy TFG 
o Zestawy Tour-guide 

Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 150 zł/os. 
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