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VIII WYPRAWA NAUKOWA CURIE – SŁOWAK 

Rumunia 2015 
 

1 DZIEŃ 
Wyjazd z Chorzowa 7.00, przejazd do Rumunii - przez Słowację, Węgry, w rejon 
Satu Mare, obiadokolacja, nocleg 
 

2 DZIEŃ 
Śniadanie, Sapanta -„Wesoły Cmentarz”, atrakcje doliny Izy (drewniane cerkwie 
marmaroskie, architektura drewniana, bramy) – Bârșana – Rozavlea – Ieud – 
Bogdan Voda – obiadokolacja, Borşa, obiadokolacja, nocleg 
 

3 DZIEŃ 
Śniadanie, Przełęcz Prislop (1416 m. npm) – panorama G. Rodniańskich i Karpat 
Marmaroskich, przejazd doliną Bystrzycy, Cârlibaba – pomnik polskich legionistów, 
Moldoviţa (malowany  klasztor),  Voronet – (malowany  klasztor),   Humor - 
(malowany  klasztor),  zakwaterowanie w Suczawie lub okolicy, obiadokolacja, 
nocleg 
 

4 DZIEŃ 
Śniadanie,  Suczawa (zwiedzanie miasta: twierdza tronowa hospodarów 
mołdawskich, monastyr Zamca (ufortyfikowany przez J. Sobieskiego), monastyr św. 
Jana Nowego, cerkiew św. Jerzego, cerkiew św. Demetriusza), Monastyr 
Dragomirna,  Kaczyka (zwiedzanie kopalni soli) - Nowy Sołoniec – spacer do 
Pleszy (spotkania z Polakami) – powrót na nocleg, obiadokolacja, 
 

5 DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd Târgu Neamț – twierdza hospodarów mołdawskich, zdobyta 
przez J. Sobieskiego, Wąwóz Bicaz – jeden z największych w Europie, Lacu Roșu – 
największe jezioro osuwiskowe Karpat, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Brașov - 
zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny Kościół”, uliczka Sforii, mury 
obronne, Brama Schei, obiadokolacja, nocleg w rejonie Braszowa,  
 

6 DZIEŃ 
Śniadanie, Sinaia - Zamek Peleș (letnia rezydencja królów Rumunii – zwiedzanie 
wnętrz), Bran - zamek uważany za zamek Drakuli, Râșnov - twierdza chłopska,  
obiadokolacja, nocleg 
 

7 DZIEŃ 
Śniadanie, Prejmer - kościół warowny, przejazd drogą transfogaraską (w miarę 
możliwości związanych z warunkami atmosferycznymi), Sybin – (Europejska Stolica 
Kultury 2007), średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół 
ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż Schodów, Muzeum Brukenthala, dojazd do 
Sighişoara, obiadokolacja, nocleg 
 

8 DZIEŃ  
Śniadanie, Sighişoara (miasto-zabytek, starówka saska),  przejazd powrotny do 
Polski  przez Węgry i Słowację, przyjazd do Chorzowa w godzinach wieczornych, 
 
 

Cena:                                                                                              1 570 zł 
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W cenie wycieczki wliczono: 
 

1. przejazd autokarem komfortowym (WC, barek, TV) i opłaty drogowe, 

parkingowe itp… 

2. noclegi (7) w hotelach – pokoje 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,                              

3. śniadania - 7 (z wyłączeniem pierwszego dnia),  

4. obiadokolacje – 7 (z wyłączeniem ostatniego dnia), 

5. ubezpieczenie (koszty leczenia + nieszczęśliwe wypadki) – SIGNAL IDUNA 

6. profesjonalną opiekę pilota i przewodnika po Rumunii,  

7. opieka pedagogiczna gratis 

8. podatek VAT 
 

Nie wliczono:  

 

1. biletów wstępu – sugerowana kwota:  ok. 35 - 40 € 

2. ewentualnych obiadów „tranzytowych” na Słowacji (ok. 5 Euro). 

 


