TERMIN 25.07-03.08.2018r.
DZIEŃ 1. – 25.07.2018r. środa
Msza św. w parafii o godz. 6.00, następnie wyjazd ok. godziny 6.45 z Wapienicy.
Przejazd przez Słowację, Węgry. Przekroczenie granicy z Rumunią. Przejazd do wsi Săpânţa,
wizyta na Wesołym Cmentarzu z kolorowymi, drewnianymi nagrobkami, przyjazd do
pensjonatu, zakwaterowanie, regionalna obiadokolacja (tradycyjna kuchnia Rumunów
maramureskich). Nocleg.
DZIEŃ 2. – 26.07.2018r. czwartek
Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Przejazd doliną rzeki Iza, po drodze
zwiedzanie wspaniałych drewnianych cerkwi maramureskich m.in.: Klasztor Prawosławny
wraz z cerkwią we wsi Barsana, cerkiew św. Mikołaja w Bogdan Voda oraz cerkiew w Ieud
wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Przejazd z Maramureszu do Bukowiny przez
położoną w Karpatach Wschodnich malowniczą przełęcz Przysłop do wsi Voroneţ, gdzie
znajduje się najsłynniejszy spośród malowanych cerkwi Bukowiny, wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Unesco Monastyr. Przejazd do Suczawy. Msza św. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3. – 27.07.2018r. piątek
Śniadanie, spacer po centrum Suczawy: Monastyr Św. Jana Nowego, Dom Polski.
Zwiedzanie cerkwi w Radowcach - najstarsza murowana budowla historycznej Mołdawii,
przejazd do Marginea - centrum tradycyjnej bukowińskiej ceramiki siwej, wizyta w gancarskiej
pracowni. Przejazd do Kaczyka – miejscowości zamieszkanej przez potomków górników z
Wieliczki i Bochni. Nawiedzenie najważniejszej świątyni dla Polaków na Bukowinie,
Sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej Kaczyckiej. Obraz został sprowadzony około
1810r. ze Stanisławowa. Sanktuarium to centrum pielgrzymkowe w Rumunii nie tylko dla
Polsków, a także dla Rumunów, Niemców, Węgrów i Ukraińców. Msza św. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4. – 28.07.2018r. sobota
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Miercurea Ciuc – najsłynniejsze
sanktuarium maryjne Seklerów (grupy ludności wywodzącej się od Hunów i posługujących się
językiem węgierskim). Kościół i klasztor franciszkanów zbudowany ok.1442 r. jako wotum za
zwycięstwo nad Turkami. W głównym ołtarzu stoi dwumetrowej wielkości figura Matki Bożej
z Dzieciątkiem, będąca obiektem szczególnego kultu Seklerów i celem pielgrzymek. Msza św.
Przejazd i zwiedzanie Brasova – drugie pod względem wielkości miasto Transylwanii, saskie,
stare miasto, m.in. Plac Sfatului z miejskim ratuszem oraz okolice gotyckiego „Czarnego
Kościoła” i budynku starej szkoły z pomnikiem reformatora Johannesa Honterusa.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg

DZIEŃ 5. – 29.07.2018r. niedziela
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do zamku Bran, który należeć miał według legend - do hrabiego Draculi. Malowniczy XIV-wieczny zamek znajduje się na wysokiej,
60-metrowej skale nad doliną. Głęboki dziedziniec z stukilkudziesięciometrową studnią, duża
liczba komnat i łączących je wąskich korytarzy wraz z tajnymi przejściami. Czas wolny. Przejazd
w kierunku wybrzeża Morza Czarnego. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Nocleg.
DZIEŃ 6. 30.07.2018r. poniedziałek
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do miejscowości Eforie Nord nad jezioro Techirghiol,
to jezioro z leczniczymi wodami i błotami. Uzdrowisko znajduje się 3 km od wybrzeża Morza
Czarnego. Kąpiele zdrowotne w błotach słodko-słonego jeziora. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7. – 31.07.2018r. wtorek
Śniadanie. Dzień wolny przeznaczony na wypoczynek i plażowanie. Obiadokolacja.
Nocleg.
DZIEŃ 8. – 01.08.2018r. środa
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Tulcea. Wizyta w
Parku Narodowym Delty Dunaju. Rejs łodziami po terenach rezerwatu. Delta Dunaju jest
Rezerwatem Biosfery pod patronatem UNESCO, najważniejszą w Europie ostoją i miejscem
żerowania ptaków migrujących (z: Afryki, Europy a nawet Kaukazu) dzięki naturalnym
warunkom jakie tworzą tu setki jezior, rozlewisk, bagien, strug, kanałów, zarośli trzcinowych,
wydm, lasów i łąk. Występuje tu ponad 300 gatunków ptaków (m.in. pelikany, ibisy, czaple,
kormorany, trzciniak kaspijski, tamaryszka...) oraz ok. 150 gatunków ryb (nawet bieługa i
jesiotr azowski). Przejazd do Bukaresztu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 9. – 02.08.2018r. czwartek
Śniadanie. Spacer po Bukareszcie. Plac Rewolucji, przeogromny Pałac Parlamentu
(według Księgi Rekordów Guinnessa drugi największy budynek na świecie - przykład
megalomanii Ceausescu). Przejazd największymi bulwarami miasta. Wzgórze Patriarchalne z
Cerkwią i Pałacem Patriarchalnym, a także Stare Miasto z ruinami XIV-wiecznego dworu
hospodarskiego i słynną ulicą Lipscani. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 10. – 03.08.2018r. piątek
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do kraju w
godzinach późnowieczornych.

Cena 1860 zł od osoby zawiera
- przejazd autokarem turystycznym (wc, klimatyzacja, wideo, barek, rozkładane siedzenia),
- 8 nocy zakwaterowanie w hotelach 2-3* pokoje z łazienkami i TV,

- 1 zakwaterowanie w pensjonacie agroturystycznym w Vadi Izei,
- 8 kolacji w hotelach napoje płatne dodatkowo,
- 1 kolacja regionalna w pensjonacie napoje w cenie,
- 9 śniadań,
- opieka pilota,
- opłaty przewodników lokalnych,
- ubezpieczenie KL i NNW
Cena nie zawiera napoi do obiadokolacji, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i rejsu po
Delcie Dunaju.

