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Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych woj. Podkarpackiego nr 044/04

RUMUNIA
Maramuresz - rumuńska Mołdawia - Delta Dunaju - Konstancja - Bukareszt

termin do uzgodnienia – czerwiec/lipiec 2018 r.
Program - propozycja:
1 dzień
Wyjazd z Żarnowa (godzina do ustalenia). Przejazd przez Słowację, Węgry do granicy rumuńskiej - Satu Mare Sapanta ("wesoły cmentarz"). Zakwaterowanie w rejonie Sighetu Marmaroskiego, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez Maramuresz doliną Izy: drewniana zabudowa, cerkwie Barsana,
Bogdan Voda - Borsza - widokowa przeł. Prislop - wjazd na Bukowinę - dol. Bistricy - przeł. Mestecanis malowane klasztoru Bukowiny (np. Moldovita i Voronet) - polska wioska (Pojana lub Kaczyka) – Suczawa –
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg (+ ew. krótki wieczorny spacer po zabytkach w centrum).
3 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na południe przez rumuńska Mołdawię: zabytki regionu Neamt - monastyry
Neamt i Agapia - przejazd wzdłuż jeziora Bicaz z widokiem na góry Ceahlau - Bacau - Marasesti (monumentalne
mauzoleum z największej na wschodzie bitwy I wojny światowej) - Gałacz (historyczne miasto, port na Dunajem,
XVI-wieczna cerkiew obronna, przeprawa promowa) - wjazd do Dobrudży - krajobraz niewysokich, skalistych gór
Macin, ew. jeden z historycznych monastyrów Dobrudży - Tulcza u wrót delty Dunaju, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
4 dzień
Śniadanie, wycieczka statkiem w deltę Dunaju (ok. 4 - 5 godzin), po powrocie spacer po Tulczy (w tym punkt
widokowy), obiadokolacja i nocleg.
5 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd z Tulczy na wybrzeże w rejon Konstancy - po drodze wioska starowierców
z cerkwiami-molenami (Jurilovka lub Slava Rusa) - Babadag (meczet i muzeum islamu) - twierdza Enisala
(z widokiem na deltę), Konstanca - zwiedzanie zabytków starówki i widok na port lub ewentualny wypoczynek
nadmorski, przejazd "autostradą słońca" z Konstancy do Bukaresztu, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, Bukareszt, spacer po ciekawym, monumentalnym centrum rumuńskiej stolicy (m.in.
pałac parlamentu, pamiątki po rewolucji 1989 r. i in.) - przejazd na zachód: Pitesti - Curtea de Arges (historyczna
cerkiew - nekropolia królów Rumunii) - jeśli pogoda i warunki techniczne pozwolą przejazd przez Karpaty
ambitną, wysokogórską drogą transfogaraską, jeśli nie to przez przełom Oltu (Czerwonej Wieży) z historyczną
monastyrem Cozia - Sybin (bez zwiedzania), obiadokolacja i nocleg w rejonie Timiszoary.
7dzień
Śniadanie, ew. spacer po historycznym centrum Timiszoary. Wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Węgry
i Słowację. Przyjazd do Żarnowa w późnych godzinach nocnych.
Koszt uczestnictwa na os. przy grupie 45 os.: ok. 1650 zł
Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd autokarem turystycznym (klimatyzacja, barek, video, wc), - opłaty drogowe i parkingowe, opieka pilota –
przewodnika, 6 noclegów wg programu w hotelach **/*** lub pensjonatach (pokoje 2 i 3 os. z łazienkami),
wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 35 EUR/os.
Rejs statkiem po Delcie Dunaju z obiadem ok. 25 EUR/os.

Organizacja imprezy integracyjnej np. wieczór rumuński z tradycyjną muzyką wg szczegółów do ustalenia koszt
dodatkowy od min. 20 do 35 EUR/os.
Obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi koszt dodatkowy 10 PLN/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
W uzasadnionych przypadkach cena może ulec zmianie.

Po akceptacji programu, podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki dokonamy stosownych rezerwacji
Modyfikacje programu są możliwe po uzgodnieniu z biurem

