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ŚLADAMI DRAKULI – Rumunia w 9 dni
1.  Wyjazd z Warszawy.  Przejazd do  KOSZYC na Słowacji.  Po drodze planowane są krótkie  postoje. 
Przejazd ok. 620 km. Nocleg w okolicach Koszyc.

2.  KOSZYCE –  Miszkolc (ew. kąpiel w basenach termalnych w naturalnych pieczarach)  -  Debreczyn  – 
Oradea – w okolicach CLUJ NAPOCA. Wieczorny spacer w Cluju. Przejazd ok. 430 km.

3. CLUJ NAPOCA - ALBA JULIA, jedna ze stolic Siedmiogrodu (Transylwanii), słynąca z doskonałych 
win. Zwiedzamy:  Starówka, cytadela Alba Carolina, katedra –  SIBIU ratusz z XVI w, katedra,  żelazny 
Most Kłamców - według tradycji, jeśli ktoś skłamie na moście, to ten ma się zawalić. Przejazd ok. 170 km. 

4.  SIBIU  –  Przejazd  przez  wąwóz  Olt, monastyr  COZIA 
monastyr, HOREZU wpisane na listę UNESCO do CURTEA DE 
ARGES, letniej  siedziby  hospodarów  wołoskich,  zwiedzanie 
cerkwi mistrza Manolo, PREDAL. Trasa 240 km.

5. PREDAL – SINAIA. zwiedzanie „Perły Karpat” - zamek Peles 
(styl  niemieckiego  renesansu,  patrz  zdjęcie),  zbudowany  przez 
pierwszego  króla  Rumunii  Karola  I.  -  BRAN, zamek  Bran  - 
RISZNOV cytadela, powrót do PREDAL. Przejazd ok.200 km.

6.  PREDAL –  BUKARESZT ekspresowe zwiedzanie stolicy Rumunii – „Paryża Bałkanów” m in: stare 
miasto, Pałac Parlamentu (przykład megalomanii Ceausescu) – PREDAL. Przejazd ok. 260 km.

7. PREDAL - BRASZOW stare miasto, m.in. plac Stafanui z miejskim ratuszem, gotycki Czarny Kościół, 
brama  Schei  -  PREJMER  i HARMAN, dwie  tradycyjne  wioski  saskich  osadników  wpisane  na  listę 
UNESCO, w obu podziwiać można jedyne w swoim rodzaju „chłopskie zamki” budowane dla ochrony 
przed najazdami wrogów –nocleg w okolicach SIGHISOARY. Trasa ok. 150 km.

8.  SIGHISOARA  zwiedzanie  średniowiecznego  miasta,  w  którym  urodził  się  Wlad  Palownik,  czyli 
legendarny Drakula. Zwiedzamy: Wieża Zegarowa z ciekawym muzeum, Muzeum Tortur, Muzeum Broni 
Palnej wraz z ekspozycją poświęconą Drakuli,  dom, w którym przyszedł na świat Wlad - Drakula oraz 
zadaszone schody wiodące do gotyckiego Bergkirche -  BIERTAN warowny kościół –  MEDIAS miejsce 
więzienia Vlada Draculi – ORADEA. Trasa 320 km.

9.  ORADEA -  przejazd  przez  Węgry  i  Słowację.  Przyjazd  do  Polski  w  godzinach  popołudniowych, 
przyjazd do Warszawy późno wieczór. Trasa ok. 880 km. 

Łączna trasa ok. 3500 km

CENA: 2090 zł



TERMIN: 

02.07 - 10.07.2011

INFORMACJE: 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

 8 noclegów w hotelach  w pokojach dwuosobowych (ewentualnie na życzenie w miarę możliwości 
również część pokoi trzyosobowych) z łazienkami

 wyżywienie: 8 śniadań, 8 kolacji
 transport autokarem o wysokim standardzie 
 przy długich przejazdach obecność dwóch kierowców
 pilot polski na całej trasie 
 opłaty graniczne, parkingi i ekologiczne
 ubezpieczenie NNW i KL  
 VAT 

CENA NIE ZAWIERA:

 opłaty za wejścia do zwiedzanych obiektów - ok. min. 60 Euro
 dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi – 545 PLN

UWAGA: 

 Wycieczka zostanie zrealizowana przy zgłoszeniu się min. 30 osób 30 dni przed rozpoczęciem 
imprezy.

 Przy zgłoszeniu się mniejszej ilości osób wycieczka zostanie odwołana. 
 biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie oraz zmiany w 

cenie po istotnych wahaniach kursu dolara.

UWAGA:

Nigdy nie ma nocnych przejazdów a każdy 
nocleg  przewiduje  pełną  ilość  godzin 
wypoczynku. 


