
 
 

      BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Targowa 3 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Centrala:  +48 17 742 14 65 

Tel: 513 747 337 

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  5x obiadokolacje,  

-opiekę pilota-przewodnika podczas całej trasy, 

-opłaty drogowe i parkingowe, 

-ubezpieczenie NNW i KL, 

-bilety wstępu, 

-przewodnik lokalny w wymaganych miejscach 

 

 

Wycieczka objazdowa:  

RUMUNIA - Transylwania  

 

Termmin do ustalenia 

CENA:  1469 zł/os 
         (w przypadku 50 uczestników) 

 



 
Wycieczka 6-dniowa  

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień 

Zbiórka uczestników w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kielcach. Wyjazd w kierunku Rumunii. Prze-

jazd przez Słowację i Węgry. Przyjazd do miejscowości Oradea w godzinach popołudniowych. Zwie-

dzanie m.in.: cytadeli wybudowanej na kształcie pięciokąta, barokowego ratusza oraz katedry, cen-

trum Oradei, ulicy Strada Republicii - jednej z najpiękniejszych ulic całej Transylwanii, wypełnionej 

budynkami w stylu Art Nouveau), pałacu Apollo i Moskowitz Miksa. Zakwaterowanie w hotelu w 

Oradea, obiadokolacja, czas wolny i nocleg. 

2.dzień 

Po śniadaniu do przyjazd do DEVY - przepięknie położoną miejscowość nad Maruszą, z górującymi 

nad nią ruinami zamku. Następnie HUNEDOARA, gdzie zwiedzimy najpiękniejszy gotycki zamek 

Transylwanii. Przejazd do Sybina. Zakwaterowanie w hotelu obiadokolacja i nocleg. 

3. dzień 

Po śniadaniu zwiedzianie Sybina: 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 wsi BRAN. Zwiedzanie malowniczego, znanego na 

całym świecie zamku Draculi położonego na wysokiej skale. Przejazd do hotelu zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

4. dzień 

Po śniadaniu, wizyta w Sinai w słynnym Pałacu Peles, XIX-w. rezydencja pierwszej rumuńskiej 

pary królewskiej - Karola I i Elżbiety zu Wied. Obiekt łączący w sobie niemiecką estetykę i włoską elegancję określany jest często mianem „Perły 

Karpat”. Czas wolny. Obiadokolacja nocleg. 

 

5.dzień 

Śniadanie, przejazd do Braszowa i krótkie zwiedzanie miasta. Następnie wizyta w Sighisoarze. 

Wspaniałym średniowiecznym mieście, 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. Przejazd 

do Kluż-Napoca, zakwaterowanie w hotelu obiadokolacja i nocleg. 

 

6.dzień 

Po śniadaniu zwiedzanie Kluz-Napoca, 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. Powrót do kraju przez Węgry i Słowację. Przerwa 

na obiad( we własnym zakresie).  

 

 


