
1 .                                PROGRAM 

            RUMUNIA – ŚLADAMI HRABIEGO DRAKULI 

 

              

           Dzień pierwszy 

 Przejazd z miejsc zamieszkania na Podkarpacie 
 Obiadokolacja 
 Nocleg w Krośnie 

 2.    Dzień drugi 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
 Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię do regionu Maramuresz 
 Satu Mare (przejazd przez centrum miasta, ulicami i placami obok pomników, 

frontonów katedry katolickiej, katedry ortodoksyjnej, cerkwi i 
reprezentacyjnego deptaka). Negreşti Oas – Certeze (nowobogacka wioska z 
rezydencjami, pałacami, willami oraz imponującymi domami reemigrantów 
rumuńskich), przełęcze maramuroskie, pogranicze rumuńsko – 
ukraińskie. Şapanţa (Cimitirul Vesel  czyli „Wesoły Cmentarz” -  nekropolia 
wyrzeźbiona przez jednego artystę Iona Patrasa a także monaster Peri z 
cerkwią o najwyższej na świecie drewnianej wieży) 

 Syhot Maramureski – dolina rzeki Iza – podjazd niekończącymi się 
serpentynami do uzdrowiska Baia Spre 

 Obiadokolacja 
 Nocleg w Baia Mare (Rumunia) 

 3.    Dzień trzeci 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
 Przejazd do regionu Transilvania. Przejazd przez unikatowy w Rumunii 

autonomiczny obwód zamieszkały przez przemocą rumunizowanych w 
czasach komunistycznych Węgrów. Targu Mureš – stolica regionu, miasto z 
imponującym zabytkowym śródmieściem i fortalicją związaną z postacią 
siedmiogrodzkiego księcia Istvana Bathory ( późniejszego polskiego 
monarchy), cerkwie, katolickie kościoły i ślady interwencjonizmu 
nacjonalistycznego zacierającego konsekwentnie próby madziaryzacji. 
Miasto Sighişoara, największa średniowieczna, nieprzerwanie zamieszkała 
cytadela, kościoły katolickie i protestanckie, dom w którym przyszedł na 
świat Vlad Palovnik, słynny Drakula - jedyna w całej Rumunii autentyczna 
pamiątka po krwawym wampirze. Twierdza Rupea – odbudowana i 
zrekonstruowana bez historycznego pietyzmu, ale imponująca bo górująca 
nad całą okolicą warownia średniowieczną, Krzyżacki Zamek Feliodara – 
pierwsza stolica zakonna w Europie, Marienburg miejsce skąd Krzyżacy 



przenieśli swoją siedzibę do Polski. Brasov – jedno z najpiękniejszych i 
najbogatszych miast Siedmiogrodu, spacer po centrum wśród barokowych 
kamieniczek, zaułków i pysznych budowli z ratuszem, cerkwiami i „czarną” 
bazyliką - kościołem kupców braszowskich, mury i wieże obronne 

 Predeal – wypoczynkowy kurort położony w Karpatach – zakwaterowanie, 
obiadokolacja 

 4.    Dzień czwarty 

 Śniadanie 
 Przejazd do wioski Bran i wizyta w najsławniejszym turystycznie obiekcie 

Rumunii – zamku Drakuli 
 Miasto Sibiu - kolejna perła, ze znakomicie zachowanymi średniowiecznymi 

murami obronnymi, fantastycznymi kamieniczkami, placami i zaułkami. Jedno 
z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w Rumunii. Podobnie jak 
miasto Alba Iulia z fantastyczną twierdzą barokową Carolina i dwoma 
soborami: gotyckim węgierskim i zdecydowanie młodszym, ale za to 
koronacyjnym – rumuńskim 

 Uroczysta kolacja przy muzyce na żywo  

 5.    Dzień piąty 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
 Przejazd  do autentycznego i bardzo ciekawego zamku gotyckiego, 

warowni Vajdahunayad władcy Węgier Janosa Hynayady. Wizyta w sentencji 
madziarskiej, mieście Oradea zwanym mały Budapeszt, jednym z 
najcudniejszych, chociaż mocno zdewastowanych przez poprzednie rządy 
ośrodków secesyjnej architektury austriackiej i węgierskiej. Mimo zniszczeń 
miasto nad Kriszem Szalonym demonstruje ślady dawnego przepychu. 
Potem tylko godzinny skok przez węgierskie równiny ( bo to już terytorium 
Magyarorszag) i docieramy do najsłynniejszego uzdrowiska Wielkiej Niziny 
Węgierskiej  Hajduszoboszlo 

 Zakwaterowanie w Hajduszoboszlo 
 Obiadokolacja  

 6.    Dzień szósty 

 Śniadanie 
 Dzień relaksu w Hajduszoboszlo - pobyt w największym termalnym 

kąpielisku Europy, odpoczynek 
 Kolacja kuchni węgierskiej 
 Nocleg w Hajduszoboszlo 

 
 

 7.    Dzień siódmy 



 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
 Przejazd do granicy węgiersko – słowackiej przez Košice do Prešova, postój 

w  urokliwie uroczym miasteczku kupieckim Bardejov  z gotycką katedrą św. 
Egida, cudownie zachowanymi murami miejskimi i ryneczkiem otoczonym 
kamieniczkami jak z bajki dla grzesznie grzecznych dzieciaków 

 Obiadokolacja, zakwaterowanie w Krakowie 

 8.    Dzień ósmy 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
 Przejazd do miejsc zamieszkania 

 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

           CENA ZAWIERA: 

 transport klimatyzowanym autokarem 
 zakwaterowanie  (pokoje 2, 3- osobowe) 
 wyżywienie  (śniadanie +  obiadokolacje) 
 uroczysta kolacja z muzyką na żywo 
 opiekę pilota oraz przewodnika 
 pełne ubezpieczenie KL – 10 000 euro, NNW – 15 000 zł 
 opłacone wstępy do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych 
 opłacone składki TFG w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

 
 »    CENA NIE ZAWIERA: 

 zalecanego ubezpieczenia od chorób przewlekłych CP (ubezpiecz się 
samodzielnie w Signal Iduna) 

 

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/travel/?portal_code=www.ak-sen.pl&ag_symbol=45407&tax_number=6941005694
https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/travel/?portal_code=www.ak-sen.pl&ag_symbol=45407&tax_number=6941005694

