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Serdecznie zapraszamy na wycieczkę autokarową

PÓŁNOCNA RUMUNIA
PROGRAM RAMOWY /10 DNI/
1 DZIEŃ
Zbiórka uczestników 04:30 w Pile. Wyjazd 05:00. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice
Tokaju (Węgry).
2 DZIEŃ
Śniadanie, po którym przejazd do Satu Mare. Spacer po starówce: katedra katolicka z XVIII
w., secesyjne kamienice. Następnie udamy się do – Săpân.a. Zwiedzanie unikatowego
„Wesołego Cmentarza”. Kontynuacja podróży doliną Izzy, znaną z tradycji etnograficznych
i cerkwi w stylu marmaroskim. Zobaczymy zespół klasztorny w Bârsana.
Przejazd do Bor.a lub okolic na obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie, po którym przejazd przez malowniczą przełęcz Prislop (1416 m n.p.m). Udamy się
na Bukowinę, znaną ze słynnych malowniczych cerkwi klasztornych – zabytków wpisanych na
listę UNESCO. Zwiedzimy obiekty w miejscowościach Moldovi.a i Sucevi.a. Z kolei
w Kaczycy nawiedzimy kościół WNMP oraz replikę groty z Lourdes. Przejazd do kolejnego
klasztoru Voronet, a następnie do Suczawy. Obiadokolacja i nocleg.
4 DZIEŃ
Śniadanie, po którym spacer po mieście: nowe centrum, klasztor św. Jana. Następnie przejazd
do Klasztoru Neam. jednego z najstarszych i najznaczniejszych klasztorów rumuńskich.
W klasztorze znajduje się cenna, ponad 600-letnia biblioteka z blisko 11 000 woluminów,
zbiorem ikon i innych dzieł sztuki prawosławnej. Zwiedzimy również klasztor Agapi - VIIwieczny kompleks monastyczny upiększony przez freski prekursora współczesnego malarstwa
rumuńskiego - Nicolae Grigorescu. Nastepnie podziwiać będziemy przełęcz Bicaz najbardziej
zadziwiające miejsce w Rumunii. Kanion o stromych sięgających 300 m zboczach, został
wydrążony przez płynącą jego dnem rzekę Bicaz. Podziwiać będziemy również Czerwone
Jezioro (Lacul Ro.iu). Przejazd na obiadokolacja i nocleg w okolice Piatra Neam..
5 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Piatra Neamt zabytkowy rynek i pomnik Stefana Wielkiego.
Przejazd do miasta Jass (historycznej stolicy Mołdawii). Spacer po mieście, gdzie zobaczymy:
malowniczą starówkę, wspaniały, neogotycki Pałac Kultury, cerkiew św. Mikołaja z XV w.,
Plac Zjednoczenia, cerkiew Trzech Hierarchów – wg historyków wzorowaną na wysadzanym
klejnotami relikwiarzu. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.

6 DZIEŃ
Śniadanie, po którym przejazd na Jassy- Mără.e.ti, gdzie znajduje się mauzoleum w miejscu
bitwy z I wojny światowej. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
7 DZIEŃ
Śniadanie, po którym rozpoczniemy zwiedzanie stolicy - Bukaresztu, z racji podobieństwa
eklektycznej zabudowy i szerokich bulwarów nazywanego „Paryżem Bałkanów”. Udamy się na
Wzgórze Patriarchalne z Cerkwią i Pałacem Patriarchalnym, a także na stare miasto z ruinami
XIV-wiecznego dworu hospodarskiego i słynną ulicą Lipscani. Dalsze zwiedzanie stolicy.
W programie między innymi: plac Rewolucji, ogromny Pałac Parlamentu – według Księgi
Rekordów Guinnessa najcięższy i największy budynek administracyjny świata – przykład
megalomanii Ceausescu. Przejazd największymi bulwarami miasta. Obiadokolacja i nocleg.
8 DZIEŃ
Śniadanie, po którym przejazd do Curtea de Arge. z grobami królów Rumunii. Następnie
przejazd do Poienari, gdzie na szczycie góry znajdują się ruiny twierdzy Drakuli. Przejazd nad
tamę Vidraru oraz do Klasztoru Cozia. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
9 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie miasta – Sibiu. Nastepnie przejazd do Alba Iulia - historycznej stolicy
Siedmiogrodu. Przejazd w okolice Budapesztu na nocleg.
10 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Piły. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach
wieczornych.

TERMIN: 11-20.08.2017
CENA: 2280
ZAPEWNIAMY:
• przejazd komfortowym autokarem
• 9 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2-3-os. z łazienkami
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000
€, do 5 000 zł w RP
UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• niezbędny dokument: paszport
• na bilety wstępu, nagłośnienie, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi,
przewodników lokalnych i inne wydatki programowe - ok. 95 €
• dopłata do pokoju 1-os. – 700 zł.
Zgłoszenia w Oddziale PTTK.
Miejsce w autokarze zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe
w Bydgoszczy

„Frater”
Serdecznie zapraszamy.

