
RUMUNIA - WĘGRY 

· BUDAPESZT · SZEGED · TIMIŞOARA·  HUNEDOARA · ALBA IULIA · SIBIU · BRASOV · BRAN · RASNOV · 
SINAIA · PREJMER · SIGHISOARA · TÂRGU MUREȘ · TURDA · CLUJ NAPOCA · ORADEA · EGER 

 
 

PROGRAM RAMOWY 9 DNI 
 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników w Toruniu i wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Budapesztu na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 2  
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie miasta. Zobaczymy: bazylikę św. Stefana, poświęconą pierwszemu 
chrześcijańskiemu, węgierskiemu królowi Stefanowi, operę, most łańcuchowy – pierwsze połączenie – leżących po 
przeciwnych stronach Dunaju – Budy i Pesztu, park miejski z zamkiem Vajdahunyat - kopią węgierskiego zamku, 
znajdującego się obecnie na terenie Rumunii, plac Bohaterów i pomnik Millenium z 36-metrową kolumną 
Archanioła Gabriela, aleję Andrassiego, budynek parlamentu dominujący nad otoczeniem, z fasadą ozdobioną 88 
postaciami władców węgierskich, plac Wolności z budynkami Banku Narodowego i Telewizji, pałac Akademii 
Nauk. Udamy się na Wzgórze Zamkowe panujące nad Wodnym Miastem. Zobaczymy dziedzińce zamkowe, basztę 
Rybacką, neogotycki kościół Macieja, gdzie odbywały się koronacje oraz Bramę Wiedeńską. Obiadokolacja. 
Wieczorny rejs po Dunaju. Powrót nocleg. 
 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Szegedu - jednego z największych miast Węgier, położonego nad rzeka Cisą, określanego, 
jako Miasto Słońca. Zobaczymy kościół wotywny wzniesiony w stylu romańskim z charakterystycznymi dwiema 
wieżami górującymi nad całym miastem. Tuż przy kościele wznosi się trzecia wieża - Świętego Demetriusa, która 
jest pozostałością po XIII-wiecznej świątyni. Udamy się na Plac Katedralny, część zabudowy placu stanowią 
budynki uniwersytetu. Zobaczymy Bramę Bohaterów, a także wiszący, stalowymost nad Cisą, której 
konstruktorem był Gustave Eiffel. Przejazd do Timişoary, gdzie w VII wieku urodził się papież Konon. Zobaczymy: 
starówkę, Piata Uniri z katedrą katolicką oraz katedrę serbską, katedrę prawosławną zbudowaną w 
monumentalnym stylu mołdawskim - największą cerkiew w całej Rumunii, gmachy przy Piata Victoriei. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Hunedoara - zwiedzanie Zamku Hunedoara – jednego z największych i najpiękniejszych 
średniowiecznych zamków Rumunii, do którego prowadzi wspaniały most. Przejazd do  Alba Iulia - historycznej 
stolicy Siedmiogrodu. Zobaczymy katedrę katolicką z grobem Izabeli Jagiellonki, katedrę prawosławną, miejsce 
koronacji króla Ferdynanda i królowej Marii. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Sibiu.  
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Zwiedzanie Sibiu - jednego z najpiękniejszych miast, nie tylko Transylwanii, ale i całej Rumunii. 
Starówka miasta porównywana jest często przez Polaków do Krakowa. Zobaczymy: Katedrę prawosławną pw. 
Świętej Trójcy z początku XX wieku z kopułą pokrytą barwnymi freskami, „kapiącym od złota” ikonostasem, 
mozaikami i żyrandolem, nawiązującą stylem do Hagia Sophia w Stambule, ewangelicki kościół parafialny, Most 
Kłamców, Schody Ormiańskie. Przejazd do Brasova - zwiedzanie starówki: rynek wraz z ratuszem, muzeum 
historyczne, Cerkiew św. Mikołaja, mury miejskie z bramami, Kościół św. Bartłomieja, Czarny Kościół. Następnie 
udamy się do Bran, gdzie mieści się romantyczny średniowieczny zamek, niegdyś stanowiący ważny punkt 
obronny, a od 1920 pełniący funkcję rezydencji letniej królowej Rumunii - Marii. Dzięki książce Brama Stokera, 
zamek uchodzi za siedzibę wampira Draculi, choć prawdopodobny pierwowzór tej postaci, Wład Palownik, nigdy 
w nim nie mieszkał. Przejazd do Râșnov- osady założonej ok. 1215 roku przez Zakon Krzyżacki. Zobaczymy, 
usytuowany na szczycie góry, nazywany rumuńskim Carcassone,  tzw. zamek chłopski  - zbudowany przez 
mieszkańców okolicznych wiosek na podwalinach dawnego zamku Krzyżackiego. Jest on dobrym przykładem 
zorganizowania włościan na wypadek najazdu. Zamki chłopskie spotykane są wyłącznie na terenach Rumunii. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Koburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wampir
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drakula
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ad_Palownik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki


DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Sinaia. Zobaczymy piękne pałace Peleș i Pelișor, wchodzące w skład kompleksu 
wybudowanego dla rumuńskiej rodziny królewskiej. Pierwszy z nich, budowany był w latach 1873-1883 z 
inicjatywy króla Rumunii Karola I. Władca ogłosił konkurs na projekt, który wygrał Johannes Schultz. Jego projekt 
był najoryginalniejszy i najodważniejszy. Przy budowie pracowało ponad 400 osób z około 15 krajów. Przypomina 
bardziej baśniowy renesansowy pałac, niż tradycyjny zamek,  a zbudowany jest  w stylu bawarskim. Drugi zaś, to 
mały zameczek, zbudowany jako prywatna rezydencja króla Ferdynanda. Nawiedzimy także kościół w Prejmer, 
mający już od XIII w. charakter obronny, stopniowo umacniany. Z tego względu stanowi on jeden z typowych 
kościelnych zespołów warownych charakterystycznych dla regionu. Wokół kościoła wzniesiono potężne mury 
obronne, po kolejnych rozbudowach sięgające nawet 14 m wysokości, jednocześnie bardzo grube. Mieszczą w 
sobie od strony wewnętrznej 270 pomieszczeń rozmieszczonych na kilku kondygnacjach. Służyły one jako 
schronienie dla mieszkańców wsi na wypadek zagrożenia. Efektowne jest rozwiązanie dostępności tych 
pomieszczeń, na które składają się liczne drewniane schodki i galeryjki biegnące po licu murów. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd do średniowiecznego miasta Sighisoara – jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych 
zespołów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, jednocześnie legendarnego miejsca urodzenia Drakuli. 
Punktem charakterystycznym miasta jest stara Wieża Zegarowa, wysoka na 64 m, wzniesiona w 1556 roku,  w 
której dziś mieści Muzeum Historyczne. Przejazd na krótkie zwiedzanie centrum Târgu Mureș.  Miejsce to  było 
kiedyś miastem targowym nad brzegiem rzeki Mures - plac targowy miał imponujące rozmiary 200×800 metrów. 
Zobaczymy tutaj jedną z najpiękniejszych katedr Rumunii, wewnątrz całą pokrytą freskami, secesyjny pałac 
kultury, teatr narodowy, ratusz. Przejazd do Turdy, gdzie  zwiedzimy kopalnię soli. Zespół kopalniany jest 
wyśmienicie zachowany i utrzymany. Windą panoramiczną zjedziemy w dół do Sali Rudolf, gdzie znajduje się 
karuzela z sześcioma gondolami. Z Sali Rudolf zejdziemy schodami do windy, która zawiedzie nas do do Sali 
Terezia ze znajdującym się tu: jeziorkiem i małą przystanią. Przejazd do Cluj Napoca – stolicy Transylwanii, 
najchętniej odwiedzanego miasta regionu.  Zobaczymy  rzymskokatolicki kościół św. Michała – największy w kraju, 
którego powstanie datuje się na XIV-XV w., a zbudowany w stylu gotyckim oraz katedrę prawosławną. 
Obiadokolacja i nocleg.  
 
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Przejazd na krótkie zwiedzanie secesyjnego centrum Oradei – miasta położonego malowniczo nad 
rzeką Criș; zarazem - stolicy historycznej krainy Kriszana i jednego z najlepiej rozwiniętych miast Rumunii. Przejście 
przez śródmiejski deptak i pasaż z przeszklonymi sklepieniami „Pod czarnym orłem”. Przejazd do Egeru – miasta 
leżącego nad potokiem o tej samej nazwie. Zobaczymy jedną z największych na Węgrzech katedrę katolicką oraz 
zachowane w stanie praktycznie nienaruszonym - barokowe Stare Miasto. Chętni, będą mieli możliwość wejścia 
na prawdziwy 40-metrowy minaret – stanowiący jeden z symboli miasta. Obiadokolacja i nocleg.  
 
DZIEŃ 9 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wyjazdu w późnych godzinach wieczornych.  
 
TERMIN:    27.06 - 05.07.2015 
CENA:         2120 zł  
 
ZAPEWNIAMY:  
• przejazd komfortowym autokarem 
• 8 noclegów w hotelach *** pokoje 2-3 os. z łazienkami  
• 8 śniadań, 8 obiadokolacji  
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2 000 €, do 5 000 zł w RP 
• bilety wstępu i inne wydatki programowe, 
 
UWAGI:  
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• niezbędny dokument: paszport dowód osobisty 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_warowne_w_Siedmiogrodzie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_G%C5%82%C3%B3wny_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_w_Klu%C5%BCu&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk

