RUMUNIA - ŚLADAMI SASÓW
Debreczyn ● Cluj-Napoca ● Sigishoara ● Brasov ● Rasnov ● Prejmer ● Sibiu ● Budapeszt
termin: 27.06-1.07.2018
1 dzień /27.06 środa
5:45 zbiórka uczestników, 6:00 wyjazd z Krakowa do Debreczyna – zwiedzanie: Wielki Kościół Ewangelicki,
Mały Kościół Ewangelicki, Kolegium Kalwińskie - muzeum, Uniwersytet; dojazd w okolice Cluj-Napoca,
Obiadokolacja i nocleg /450+220/km
2 dzień /28.06 czwartek
śniadanie, Cluj-Napoca-zwiedzanie Plac AvramaIancu, przy którym znajduje się prawosławna katedra oraz Teatr
Narodowy, Plac Unii z katedrą katolicką i pomnikiem króla Macieja Korwina otoczony barokowymi, renesansowymi
i gotyckimi kamienicami, Plac Luciana Blagi, przy którym można obejrzeć Bibliotekę Uniwersytecką, ulica
Uniwersytecka z kościołem reformowanym. Przejazd do miejscowości Turda (akt tolerancyjny 1568), zwiedzanie
kopalni soli. Następnie do Sigishoary – miasto założone przez Sasów niemieckich; zwiedzanie starego miasta
(doskonale zachowany XVI-wieczny kompleks złożony z dziewięciu wież, brukowanych uliczek, kamienic i
kościołów), zwiedzanie: cytadela z wieżą zegarową, w której niegdyś przechowywano skarby, Kościół Dominikanów
(BisericaManastiriiDominicane) od XVI w. uznawany za główny kościół luterański, Kościół na wzgórzu (Bisericadin
Deal) - najbardziej reprezentacyjny obiekt Sigishoary, Kościół Trędowatych i prawosławna katedra, Dom Drakuli
(CasaVlad Dracul) - prawdopodobnie najstarszy świecki obiekt w mieście.
Przejazd do Braszowa – obiadokolacja i nocleg /40+120+110/ km
3 dzień /29.06 piątek
śniadanie, zwiedzanie okolic Braszowa: Rasznów – słynny „zamek chłopski”– jedna z chłopskich twierdz
Siedmiogrodu, wielka i wspaniale zlokalizowana z punktu widzenia walorów obronnych, a współcześnie widokowych,
Prejmer –warowny kościoł z XV w. Powrót do Braszowa – spacer po starym mieście: ratusz i Czarny Kościół
z XV w., Muzeum Prima Carte Romanasca - prezentujące eksponaty pierwszych, drukowanych w języku rumuńskim
książek, obiadokolacja i nocleg /30+10+20/ km
4 dzień /30.06 sobota
śniadanie, przejazd trasą transfogarską do Sybina (Sibiu) – średniowiecznego grodu założonego przez kolonistów
saskich, kościół ewangelicki ze szczątkami syna Vlada Palownika, przejazd do hotelu w okolice Alba Julia,
obiadokolacja i nocleg /350+80/km
5 dzień /1.07 niedziela
śniadanie, przejazd do Budapesztu; zwiedzanie: Wzgórze Zamkowe, Wzgórze Gellerta, Parlament, Plac Bohaterów,
Wyspa Małgorzaty, Most Łańcuchowy, Bulwar JaneHaining, szpital dziecięcy Bethesda Misji Szkockiej, Uniwersytet
im. K. Gaspary i kościół reformowany. Wieczorem wyjazd do Polski, powrót do Krakowa w późnych godzinach
nocnych /510+400/km
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie!

CENA: 1390 PLN/os.
/dla grupy min. 30 osób/

Cena obejmuje:
przejazd autokarem (DVD, klima, WC) - kawa i herbata w autokarze, 4 noclegi w hotelach **/*** / pokoje 2-, 3osobowe z łazienkami/, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opłaty drogowe i parkingowe, opieka pilota-przewodnika,
ubezpieczenie NNW+KL+ Bagaż, opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podatek VAT
Cena nie obejmuje:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów: Debreczyn: Kolegium Kalwińskie - muzeum -800 HUF, Cluj-Napoca:
Biblioteka Uniwersytecka/Muzeum – 4 RON, Turda: Kopalnia Soli – 30 RON, Sigishoara: Cytadela z Wieżą
Zegarową – 14 RON, Rasznów: zamek chłopski – 10 RON, Prejmer: warowny kościół – 8 RON, Braszów: Muzeum
Prima Carte Romanasca – 10 RON , dopłaty do pokoju 1- osobowego, świadczeń nie wymienionych w ofercie
HARMONOGRAM WPŁAT:
I RATA: 500 pln – do 10.04.2018 , II RATA: 890 pln – do 10.06.2018
Sposób zapłaty: przelewem na konto Organizatora mBank 60 1140 2017 0000 4102 0756 3291
(w opisie przelewu prosimy o adnotację: RUMUNIA 2018- imię i nazwisko) lub gotówką w siedzibie B.P. Planeta
/wcześniej prosimy o kontakt tel. 501 385748 - Małgorzata Ciałowicz/

Pilot: Bogusław Tondera – tel. kontaktowy: +48 791 038 899
Wyjazd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie
przy współpracy z B.P. Planeta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biuro Podróży Planeta
ul. Miodowa 26 pok. 2.14A
31-055 Kraków

e-mail: bpplaneta1@gmail.com
tel./faks: +48 12 422-03-34, 501 385 748

