RUMUNIA

RUMUNIA
Jaka jest Rumunia?
Zaskakująca. Ciekawi ludzie,
oszałamiające krajobrazy.
Zachwycający Bukareszt,
pełen tańca i dobrego
jedzenia. Nocą życie tętni
tutaj w najlepsze, jak w
największych światowych
metropoliach. To także
kierunek, który podbija
serca podróżników, a to za
sprawą gościnności i
fascynującej kultury.
Przygoda życia, na
wyciągnięcie ręki!

Dzień 1
Dzień pełen wrażeń – od wczesnego ranka
czeka nas zwiedzanie Jassów, stolicy
rumuńskiej Mołdawii. Zaraz potem ruszamy w
dalszą podróż, do Piatra Neamt. W tym
wyjątkowym mieście będziemy podziwiać
starówkę, muzeum archeologiczne,
przejedziemy się również kolejką (piękny widok
na miasto z góry!).
Tego samego dnia przejedziemy także
spektakularną, legendarną trasą zwaną
Przełom Bicaz – będziemy się poruszać w
granicach okręgów Neamţ i Harghita, nad
kanionem, w którym ściany liczą sobie ponad
300 metrów wysokości.
Na nocleg pojedziemy do Baile Tusnad.

Dzień 2
Ruszamy w drogę! Czeka nas lot do
Bukaresztu, a po dotarciu na miejsce, od razu
jedziemy do Jassów. W trakcie podróży
autokarem, dowiemy się sporo o Rumunii.
Kolacja i nocleg w Jassach.

Dzień 3
Po śniadaniu ruszamy do Prejmer,
miejscowośljjkci, w której znajduje się
średniowieczny bunkier, i to jaki! To
najgrubszy średniowieczny mur
obronny w Europie Wschodniej.
Zwiedzimy również Braszów, kupieckie
miasto, które zachwyca mnogością
stylów architektonicznych i zabytków.
Wrażenie zrobi na nas zapewne
późnośredniowieczny Czarny Kościół,
cerkiew św. Mikołaja, stara synagoga
i pałac Pelesz w Sinai.
Nocleg w Sinaia.

Dzień 4

To będzie dzień w trasie. Przejedziemy przez
malowniczą miejscowość Fundata, do
Campulung Muscel, miasta, w które słynęło
niegdyś z produkcji aut. Zwiedzimy również
historyczną stolicę Wołoszczyzny, czyli
Targoviste.
Późnym popołudniem wrócimy do Bukaresztu,
by odpocząć i zrelaksować się przed ostatnim
dniem wyprawy.

Dzień 5
Zanim wrócimy do Polski, czeka nas cały dzień
w fascynującym Bukareszcie. Architektura
tego miasta, stanowiąca mieszankę epoki
średniowiecza, klasycyzmu i secesji robi
wrażenie.

Po mieście będziemy się poruszać w dwojaki
sposób – autokarem po placach Bukaresztu
(Zjednoczenia, Uniwersytecki, Rzymski,
Zwycięstwa, Charles de Gaulle, Prasy,
Rewolucji) i największych bulwarach (Bratianu,
Magheru, Catargiu, Aviatorilor, Kiseleff,
Victoriei, Konstytucji - wraz z budynkiem
Parlamentu, największym obiektem
architektonicznym Europy) oraz pieszo.
Zwiedzimy m.in. dzielnicę bankową oraz
dawną dzielnicę targową.
Późnym popołudniem żegnamy się z
Bukaresztem i wracamy do Polski.

