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SŁOWACJA - RUMUNIA - WĘGRY 
 
 
 
 

  
 

BARDEJOV - KOSZYCE - TOKAJ – SATU MARE – SĂPÂNŢA – DOLINA IZY - BARSANA – ROZAVLEA -  PRISLOP 
MOŁDOVIŢA - SUCEVIŢA - ARBORE - KACZYCA - GURA HUMORULUI - VORONEŢ - TÂRGU MUREȘ SIGHIȘOARA - 
VISCRI - BRAȘOV- PREIMER – SASNOV – BRAN – POIENARI – CURTEA DE ARGES – HURES SIBIU – ALBA IULIA - 

HUNEDOARA ORADEI – MISKOLC TAPOLCA 
 
 

PROGRAM RAMOWY 12 DNI 
Termin: 05 – 16.09.2014r. 

 
 
DZIEŃ 1 – 05.09 (piątek)…607km.  
Godz. 6.00 - zbiórka uczestników przy ul Bażyńskich w Toruniu, wyjazd. Przejazd do  Bardejova,  krótki spacer po uroczym centrum miasta. 
Obiadokolacja i nocleg w Bardejovie lub okolicy.  
 
DZIEŃ 2 – 06.09 (sobota)…168km. 
Śniadanie, przejazd do Koszyc. Spacer po centralnym deptaku miasta, zobaczymy m.in.  katedrę Św. Elżbiety, teatr miejski. Przejazd do Tokaju – 
wieczór z węgierskim winem i obiadokolacją. Nocleg w Tokaju lub okolicy. 
 
DZIEŃ 3 – 07.09 (niedziela)…322km.  
Śniadanie, po którym przejazd do  Satu Mare - spacer po mieście, zobaczymy m.in.  kościół katolicki, cerkiew prawosławną i grekokatolicką oraz 
domy w stylu węgierskiej secesji. Z kolei udamy się do  Săpânţa – zobaczymy wesoły cmentarz z nagrobkami z  których każdy opatrzony jest 
wesołym obrazkiem o życiu nieboszczyka oraz śmiesznym wierszykiem. Przejazd Doliną Izy.  W przepięknej, bogatej w roślinność Dolinie Izy 
zobaczymy niewielki wioski i przepiękne zabytkowe cerkwie. Wioski są jak skanseny, w których życie jakby zatrzymało się kilkaset lat temu. Na 
trasie zwiedzamy wioski z tradycyjną, drewnianą zabudową,  drewniane klasztory w Barsana oraz Rozavlea Przejazd do Borșa lub okolic na 
obiadokolację i nocleg 
 
 
DZIEŃ 4 – 08.09 (poniedziałek)…197km.  
Śniadanie. Przejazd przez przełęcz Prislop (1416m.n.p.m.) oddzielającą Karpaty Marmaroskie na północy od Gór Rodniańskich na południu. 
Wycieczka objazdowa poświęcona zwiedzaniu słynnych malowanych cerkwi klasztornych, zabytków wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa. W programie obiekty w miejscowościach: Mołdoviţa, Suceviţa, Arbore. Obiadokolacja i nocleg w Kaczycy lub okolicy. 
 
DZIEŃ 5 – 09.09 (wtorek)…341km. 
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Śniadanie, po którym udamy się do Gura Humorului- Voroneţ – zobaczymy cerkiew pokrytą freskami. Następnie klasztor Agapia, przełęcz 
Bicaz, Czerwone jezioro położone u szczytu góry, powstałe przez odłamanie się jej szczytu. Z kolei udamy się do  Târgu Mureș. Obiadokolacja i 
nocleg. 
 
DZIEŃ 6 – 10.09 (środa)…188km. 
Śniadanie, Krótkie zwiedzanie centrum Târgu Mureș- freski w cerkwi położonej przy głównym placu, secesyjny Pałac Kultury i Ratusz. 

Sighișoara- średniowieczne miasto, prawdopodobne miejsce urodzenia Drakuli. Viscri - uważane za najpiękniejszą miejscowość Saksonii 

Siedmiogrodzkiej. Położony na wzgórzu fantastyczny gród warowny z białymi murami i wieloma wieżami robi oszałamiające wrażenie. Brașov- 

zwiedzanie starówki. Obiadokolacja i nocleg w Braszowie lub okolicy.  

 

DZIEŃ 7 – 11.09 (czwartek)…128km. 
Śniadanie, po którym udamy się do Prejmer – zobaczymy kościół obronny, gdzie ukrywali się mieszkańcy tej miejscowość podczas najazdów. 
Przejazd do Sinaia, zobaczymy pałac królewski Peleș i pałacyk Pelișor należący do następcy trony Ferdynanda i królowej Marii. Z kolei udamy się 
do Râșnov- zobaczymy zamek chłopski usytuowany na szczycie góry, nazywany rumuńskim Carcassonne. Powrót do Braszowa. Czas wolny. 
Wieczór  folklorystycznym z muzyką i obiadokolacją  złożoną z tradycyjnych rumuńskich potraw. 
 
DZIEŃ 8 – 12.09 (piątek)…144km. 
Śniadanie, po którym przejazd do Bran- zobaczymy romantyczny zamek błędnie uważany za posiadłość Drakuli, z kolei udamy się do Poienari - 
tu zobaczymy ruiny zamku Drakuli na szczycie góry - wejście po 1400 schodach.  Curtea de Argeș – zobaczymy cerkiew z grobami królów 
Rumunii.  Obiadokolacja i nocleg w  Curtea de Argeș lub okolicy.  
 
DZIEŃ 9 – 13.09 (sobota)…222km. 
Śniadanie, po którym przejazd do Hurez – zobaczymy klasztor wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, a następnie klasztor Cozia. Przejazd do 
Sibiu- zobaczymy Skansen Astra w okolicy Sibiu. Zwiedzamy centrum średniowiecznego miasta: Most Kłamców, kościół luterański, katedra 
metropolitalna – główna świątynia prawosławna Siedmiogrodu, schody ormiańskie. Obiadokolacja i nocleg w Sibiu lub okolicy. 
 
DZIEŃ 10 – 14.09 (niedziela)…354km. 
Śniadanie. Przejazd do  Alba Iulia - historycznej stolicy Siedmiogrodu. Zobaczymy katedrę katolicką z grobem Izabeli Jagiellonki, katedrę 
prawosławną, miejsce koronacji króla Ferdynanda i królowej Marii. Następnie przejazd do Hunedoara – zobaczymy zamek - rezydencję 
królewskiej węgierskiej rodziny Hunyadych. Przejazd do Oradei - spacer przez zabytkowe secesyjne centrum, główny pasaż miasta, pasaż pod 
orłem.  Obiadokolacja i nocleg w Oradei lub okolicy. 
 
DZIEŃ 11 – 15.09 (poniedziałek)…281km. 
Śniadanie. Przejazd do Miskolc – Tapolca  - pobyt w termalnych basenach położonych w grotach. Następnie przejazd  do Koszyc na 
obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 12 – 16.09 (wtorek)…684km. 
Śniadanie, wyjazd powrotny do Torunia. W przerwie podróży obiad pożegnalny. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych, 
zakończenie wycieczki. 
 
Cena:  
 
 
 
ZAPEWNIAMY: 
- przejazd luksusowym autokarem, 
- 11 noclegów w hotelach **/*** ,  pokoje 2-os. z łazienkami, 
- 11 śniadań, 11 obiadokolacji, 
- 1 obiad, 
- opiekę i informację turystyczną pilota, 
- ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000 € i 5000 zł w RP 
 
UWAGI: 
- dokument niezbędny do wyjazdu: dowód osobisty lub paszport, 
- program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom, 
- na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i usługi przewodników lokalnych i inne wydatki związane z programem    
   należy posiadać ok. 100 €.  

PAX 36 

CENA 2460zł 


