
 

 
 

CENA OBEJMUJE: 
 

• przejazd autokarem turystycznym, 

• ubezpieczenie  KL – koszty leczenia,  NNW – 

następstwa nieszczęśliwych wypadków:  

• ubezpieczenie obejmuje ochroną 

zachorowanie na COVID podczas wyjazdu 

(leczenie w szpitalu)  

• noclegi w hotelach klasy turystycznej , pokoje 

standard 2 i 3 osobowe  z łazienkami, 

• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgodnie 

z programem, 

• opiekę polskojęzycznego pilota, 

• śpiewnik pielgrzyma, 

• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

• Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

• System Tour Guide. 

 

DODATKOWO PŁATNE:  

55 EURO PŁATNE U PILOTA W DNIU WJAZDU 

 – opłata obligatoryjna obejmująca taksy 

klimatyczne, opłaty rezerwacyjne, wstępy, 

opłaty drogowe  i parkingowe.  

 

 

   TERMIN:  14-18.07.2021   CENA:  500 Zł + 190 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUNIA  

 
„Świat jest książką, i ci , którzy nie 

podróżują czytają tylko jedną stronę.” 

  Św. Augustyn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 

• dopłata do pokoju jednoosobowego – 

 100 euro/os., 

• napoje do obiadokolacji inne niż woda, 

• prywatne wydatki, 

• usługi dodatkowo płatne w hotelach , 

• ewentualnych testów na Covid. 

 

WAŻNE: 
 

• Zastrzegamy sobie możliwość zmian w 

programie na zasadzie przestawień kolejności 

zwiedzania. 

• Zastrzegamy sobie możliwość odwołania 

wyjazdu w przypadku nie zebrania minimalnej 

liczby wymaganych osób. 

• Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w 

programie wynikających z działania siły 

wyższej. 
Cena przy grupie min. 20 osoby - 900 ZŁ + 220 

EURO 

Cena przy grupie min. 32 osoby - 650 ZŁ + 220 

EURO 

Cena przy grupie min. 42 osoby -  500 ZŁ + 190 

EURO  

 



 

 
 

1 DZIEŃ:  PODRÓŻ  -ALBA LULJA. 

Zbiórka uczestników o godzinie 03:00 w Rzeszowie. (miejsce zbiórki do ustalenia). Wyjazd  

w kierunku Rumunii. Przejazd przez Słowację i Węgry. Przyjazd  do Rumunii do miejscowości Alba 

Lulja w godzinach popołudniowych.  Zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina – jedna  

z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy.  Zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg. 

 

2 DZIEŃ:  ALBA LULJS – SIGHISHOARA – PREJMER  

Śniadanie, wykwaterowanie dalsze zwiedzanie Sobór Koronacyjny– miejsce koronacji rumuńskich 

władców, XIII wieczna rzymskokatolicka Katedra św. Michała. Przejazd do Sighisoary – miasta  

w środkowej Rumunii, nad rzeką Târnavą Mare w Siedmiogrodzie, jeden z najlepiej zachowanych 

średniowiecznych zespołów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwiedzanie miasta 

Sighisoara: Wieża Zegarowa, Kościół Klasztorny, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Wyjazd  

w kierunku Braszowa. Po drodze zwiedzanie typowej zabudowy dla środkowej Rumuni czyli 

kościoła obronnego w Prejmer. Przyjazd do hotelu w okolicach Braszowa. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg. 

 

3 DZIEŃ:  BRASZÓW – TRASA TRANSFOGARSKA – BRAN  

Śniadanie, przejazd do Braszowa - zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny Kościół”, 

uliczka Sforii, mury obronne, Brama Schei, cerkiew Św. Mikołaja, przejazd drogą transfogarską. 

Przejazd do Branu  – zwiedzanie jednego z najsłynniejszych zamków Europy, wedle tradycji 

siedziby Drakuli.  Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.   

 

4 DZIEŃ:  SYBIN – PELES   

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Sybin, saskiego miasta z XII w znanego jako 

Hermanstadt (jednego z najważniejszych miast Siedmiogrodu zwanego czerwonym miastem), 

spacer po starówce: Katedra, Magistrat, wieża ratuszowa, najstarsza apteka, Most Kłamców. 

Następnie przejazd w kierunku Sinaia, gdzie znajduje się zamek Peles, dawna rezydencja letnia 

królów Rumunii. Przejazd na nocleg w okolicach Kluż Napoki.  

 

5 DZIEŃ   KLUŻ NAPOCA  

Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Transylwanii, miasta ważnego zarówno dla Węgrów, jak i dla 

Rumunów, centrum intelektualnego i akademickiego Rumunii. Spacer po starym mieście z 

gotyckim kościołem pw. św. Michała i pomnikiem króla Macieja Korwina z 1902 r., pałacem Banffy 

- najznakomitszym barokowym pałacem miejskim Siedmiogrodu, Uniwersytetem Babes-Bolyai 

i kościołem reformowanym, a także Placem Avrama Iancu z prawosławną katedrą i Teatrem 

Narodowym. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Przyjazd do Rzeszowa w godzinach 

wieczornych. (ok 23)   

 

Ilość miejsc ograniczona 

Zgłoszenia do 02.07.2021: Biuro Podróży Matteo Travel lub ks. M. Dzik, tel. 17 854 10 20 . 


