
 
 

      BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 
Cena zawiera:  

 - przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, DVD, toaleta),  

- drobny poczęstunek w autokarze,  

- 5 x nocleg w hotelach w Rumunii, 

- wyżywienie: 5 x śniadania i  5 x obiadokolacje, 

- opiekę pilota-przewodnika podczas całej trasy, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL, 

- degustacja win w Tokaju.  

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu  

(do ustalenia, w zależności co Państwa interesuje), 

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa:  

RUMUNIA - Transylwania  

 

 

CENA:  1289 zł/os. 
 

 



 

Wycieczka 6-dniowa  

Przykładowy program wycieczki: 

1. dzień 

Zbiórka uczestników i wyjazd w kierunku Rumunii. Przejazd przez 

Słowację i Węgry. Przyjazd do miejscowości Oradea w godzinach 

wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny  

i nocleg. 

2. dzień 

Po śniadaniu spacer uliczkami starego miasta. Zwiedzanie m.in.: 

cytadeli wybudowanej na kształcie pięciokąta, barokowego ratusza oraz 

katedry, centrum Oradei, ulicy Strada Republicii - jednej  

z najpiękniejszych ulic całej Transylwanii, wypełnionej budynkami  

w stylu Art Nouveau), pałacu Apollo i Moskowitz Miksa. Przejazd do  

miejscowości KLUŻ-NAPOKA, która jest jedną ze stolic 

Transylwanii. Zwiedzać będziemy stare węgierskie centrum: Kościół 

św. Michała, dom rodzinny i pomnik węgierskiego króla Macieja 

Korwina, pozostałości po dawnej rzymskiej osadzie Napoca. Dalej 

rumuńskie centrum miasta z Katedrą Prawosławną i Teatrem 

Narodowym. Obiadokolacja w centrum a następnie przejazd do hotelu, 

nocleg. 

3. dzień 

Po śniadaniu przejazd do SIGHISOARY, wspaniałego 

średniowiecznego miasta, w którym według legendy urodził się Wlad 

Palownik. Spacer po centrum (wpisanym na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO), w którym doskonale zachowała się 

średniowieczna zabudowa. Przede wszystkim zobaczyć: Wieżę 

Zegarową z ciekawym muzeum, Muzeum Tortur, Muzeum Broni 

Palnej wraz z  niewielka ekspozycja poświęconą Drakuli. Po 

zwiedzaniu przejazd do wsi BRAN. Zwiedzanie  malowniczego, 

znanego na całym świecie zamku Draculi położonego na wysokiej 

skale. Po południu krótkie zwiedzanie BRASZOWA i obiadokolacja 

na mieście. Dla chętnych wyjście na miasto. Nocleg.  



4. dzień 

Po śniadaniu przejazd do BUKARESZTU. W programie między 

innymi: Plac Rewolucji, przeogromny Pałac Parlamentu (według 

Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy budynek na świecie  

i największy budynek administracyjny świata – przykład megalomanii 

Ceausescu). Udamy się też na Wzgórze Patriarchalne z Cerkwia  

i Pałacem Patriarchalnym, a także na stare miasto z ruinami XIV-

wiecznego dworu gospodarskiego ze słynną ulicą Lipscani. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorem spacer po 

mieście z pilotem. Nocleg.  

5. dzień 

Śniadanie i przejazd przez malowniczą dolinę rzeki Olt w Parku 

Narodowym Cozia. Po drodze będzie można podziwiać przepiękne 

widoki. Następnie przejazd do SIBIU. Spacer po starym mieście 

połączony ze zwiedzaniem: starówka z Dużym i Małym Rynkiem, 

Stary Ratusz, most Kłamców, muzeum księcia Brukenthala i schody 

Ormiańskie, plac Huet, kościół ewangelicki, Prawosławna Cerkiew 

Metropolitalna Św. Trójcy wraz z urokliwą zabudową Starego miasta. 

Przejazd do HUNEDOARY, gdzie zwiedzimy najpiękniejszy gotycki 

zamek Transylwanii. Następnie przyjazd do  DEVY  - przepięknie 

położoną miejscowość nad Maruszą, z górującymi nad nią ruinami 

zamku. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

6. dzień 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.  Powrót do kraju przez Węgry  

i Słowację. Możliwy krótki postój w TOKAJU i degustacja win.   

W godzinach wieczornych powrót do Polski, przyjazd na miejsce 

zbiórki.  

 

 

 

 

 

Uwagi:  
 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją.  

Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, prosimy o kontakt. 

 


