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08  – 14 września 2023 r. (7 dni) 
1 DZIEŃ: 08.09.2023 

Wyjazd z miejsca zbiórki ok 21.00,  przejazd przez Słowację, Węgry. 

2 DZIEŃ: 09.09.2023 

rano przyjazd do Rumunii do  Sibiu -  zwiedzanie miasta,  zobaczymy między innymi: Mury Miejskie, Duży Rynek wraz z Muzeum Narodowym Brukenthala, kościołem 

farny i wieżą ratuszową ( z zewnątrz), następnie skierujemy kroki do prawosławnej katedry Trójcy Świętej i na plac Heute,  gdzie zajrzymy do ewangelickiego kościoła 
parafialnego z możliwością wejścia na wieżę, żeby z góry podziwiać charakterystyczne dla miasta domy, panoramę miasta i okolice z niesamowitymi widokami na Góry 

Fogaraskie ( przy dobrej widoczności jesteśmy je w stanie zobaczyć), następnie przejdziemy Mostem Kłamców i zobaczymy fragment dolnego miasta i Mały Rynek. Czas 

wolny. Przejazd na nocleg  w okolicach Sibiu. Zakwaterowanie, Obiadokolacja, nocleg. 

3 DZIEŃ: 10.09.2023 

Po śniadaniu wykwaterowanie i  przejazd do Bukaresztu – słynną Trasą Transfogarską, budowaną za czasów reżimu Ceausescu, która jest najwyżej przebiegającą drogą 

rumuńskich Karpat, zatrzymamy się na chwilę przy Jeziorze Balea -najwyżej położonego punktu na trasie, kolejny przystanek to położone niżej sztuczne Jezioro Vidraru na 
najwyższej tamie Rumunii lub Doliną Rzeki Aluty(Olt) - po drodze zwiedzanie Curtua de Arges- monastyru Mistrza Manole. Następnie przejazd do Bukaresztu , spacer po 

Starym Mieście i czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg 

4 DZIEŃ: 11.09.2023 

Po śniadaniu przejazd bulwarami bukaresztańskimi. Następnie zwiedzanie Parlamentu i tego dnia będziemy zdobywać Bukareszt śladami Ceausescu- w tym plac 

Rewolucji. Wieczorem pokaz słynnych fontann na bukaresztańskim Polu Elizejskim. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 DZIEŃ: 12.09.2023 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie całorocznej rezydencji letniej a dzisiaj siedziby prezydenta, Wzgórze Patriarchalne, Dzielnice willowe Bukaresztu jak 

również odwiedzimy  Bukareszt ten mniej znany -  parki i skwery miasta.  Przejazd na nocleg w okolicy miejscowości Predeal, zakwaterowanie, obiadokolacja połączona z 
wieczorem folklorystyczny z muzyką na żywo i pokazem tancerzy,  nocleg. 

6 DZIEŃ: 13.09.2023 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Zamku Peles w SINAIA, a na koniec krótka wizyta w Braszowie, gdzie zwiedzimy Stare Miasto wraz z Czarnym Kościółem, 
przejdziemy najwęższą uliczką Braszowa i zobaczymy Bramę Schei i Katarzyny. W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Polski. 

7 DZIEŃ: 14.09.2023 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYLKO 900 PLN/os*                             Źródło: Pixabay, portal TVPINFO 
* po dofinansowaniu z ZFŚS (7 dni dofinansowania) i ZZ „KADRA”.  

cena 1050 PLN po dofinansowaniu z ZFŚS (dla niezrzeszonych w ZZ „KADRA”) 

całkowity koszt 1960 PLN (dla wszystkich pozostałych) 
Cena obejmuje: 

transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD), zakwaterowanie – 4 noclegi, zgodnie z programem w hotelach*** / 1 nocleg w Sibiu, 

2 noclegi w Bukareszcie, 1 nocleg w Predeal / – w pokojach 2-osobowych z łazienkami, wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiadokolacje z napojem typu 

piwo/lub wino/sok, kolacja regionalna  z  programem folklorystycznym, opiekę profesjonalnego pilota, wycieczki uwzględnione w programie (bez 

kosztów związanych z ich realizacją), ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o COVID i choroby przewlekłe), NNW 20 000 PLN SIGNAL 

IDUNA, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i  Pomocowy, podatek VAT 

Cena nie obejmuje:  

świadczeń nie wymienionych w ofercie, wydatków osobistych, obowiązkowych kosztów związanych z realizacją programu - bilety wstępu, słuchawki 

tour guide, przewodników, opłaty klimatycznej , opłat wjazdowych, parkingowych łącznie RAZEM OKOŁO 140 EUR/os., ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji 5 % lub 7 % w przypadku rozszerzenia o choroby przewlekłe. 

 

UWAGI: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Dokumentem uprawniającym do podróży jest paszport 

lub dowód osobisty.  WALUTA: lej rumuński/(RON). Zalecamy na miejscu w Rumunii wymienić walutę euro. Leje dostępne są również w polskich 

kantorach 

 

Zapisy mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl (proszę podać: imiona i nazwisko/a, 

pesel, nr telefonu) lub telefonicznie pod numerem 3596 

zaliczka 400 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 
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