
PIELGRZYMKA do RUMUNII 
SIGHET MARMATEI - SAPANTA - IEUD - BOGDAN VODA - VORONET - SUCZAWA -

NEAMT - TARGU MURES - MIERCULEA CIUC - SIGHISOARA - BIERTAN - SIBIU - BRAN
- RASNOV - BRASOV - SINAIA – TURDA - BUDAPESZT

1 dzień: przejazd do Rumunii SIGHET MARMATEI
zbiórka, po Mszy św. przejazd w kierunku granicy w Barwinku i dalej przez Słowację i Węgry 
do rumuńskiego regionu Maramures, krótkie zwiedzanie Syhot Marmaroski (Sighetu 
Marmatei ), kolacja, nocleg

2 dzień: SIGHET MARMATEI - SAPANTA - IEUD - BOGDAN VODA
śniadanie, zwiedzanie wesołego cmentarza w SAPANCIE, przejazd doliną rzeki Izy (dorzecze
rzeki Cisy), słynnej z drewnianej architektury, w tym kościołów i bram, zwiedzanie klasztorów
UNESCO: BARSANA (drewniany kompleks klasztorno - cerkiewny), IEUD oraz unikalny 
kolorystycznie BOGDAN VODA, obiadokolacja i nocleg w ok. Gura Humorului

3 dzień: VORONET – KACZYK - SUCZAWA
śniadanie, zwiedzanie Klasztorów Bukowiny: VORONET (XV wieczne freski), SUCEVITA 
(nazywany perłą klasztorów Mołdawii). Przejazd do KACZYKI i wizyta w sanktuarium Matki
Bożej Kaczyckiej – Czarnej Madonny, najważniejszym sanktuarium maryjnym Rumunii, z 
repliką groty z Lourdes. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: NEAMT – WĄWÓZ BICAZ - MIERCULEA CIUC 
śniadanie, przejazd przez NEAMT (najstarszy klasztor w Mołdawii - XIII w.) i Wąwóz Bicaz – 
jeden z najgłębszych w Europie, nawiedzenie katolickiego sanktuarium MB Królowej z 
Csiksomlyo w MIERCULEA CIUC - SIUMULEA CIUC z 1510, Msza św. w Bazylice. 
Zakwaterowanie w hotelu w ok. sanktuarium, obiadokolacja, nocleg

5 dzień: SINAIA - PELES – BRASOV - BRAN - PREDEAL
po śniadaniu przejazd do baśniowej rezydencji królewskiej, zamku Peles w SINAI zwanego 
też -Perłą Karpat”. Następnie zwiedzanie BRASOVA: gotycki Czarny Kościół, piękny rynek, 
Dom Rady z XV w., Baszta Tkaczy, najwęższa uliczka w Braszowie. Msza św. w kościele 
katolickim. Wizyta w zamku Draculi w BRAN. Przejazd do hotelu w Predeal, obiadokolacja i 
nocleg.

6 dzień: SINAIA - TULCEA
Śniadanie, przejazd w region Delty Dunaju, Po południu około 4 godziny rejs po Delcie 
Dunaju, połączony z obiadem na pokładzie statku (zamiast kolacji w hotelu). Nocleg w 
Tulczy (Tulcea).

7 dzień: TULCEA - BUKARESZT
Śniadanie, krótkie zwiedzanie miasta, wizyta w Muzeum Biosfery, przejazd do 
BUKARESZTU. Zwiedzanie stolicy Rumunii – monumentalna część miasta oraz dzielnica 
zabytkowa zwana „Paryżem Rumunii”, Obiadokolacja i nocleg w Bukareszcie.

8 dzień: BUKARESZT - SIBIU
Śniadanie, przejazd do Sibiu, zależnie od warunków pogodowych przejazd trasą 
Transfagaraską (jedną z dwóch najwyżej położonych tras na terenie Rumunii). 
Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem kolacja folklorystyczna w pobliskiej wsi, połączona z 
pokazami tańca i pieśni ludowych. 

9 dzień: SIBIU - BIERTAN – SIGHISOARA 
śniadanie, Przejazd do SIBIU (Sybin), jednego z najważniejszych saskich miast Siedmiogrodu
( XII w ), znanego jako Hermanstadt. Spacer po starówce: Katedra, Magistrat, wieża 
ratuszowa, najstarsza apteka, Most Kłamców. Przejazd do BIERTANU - najpiękniejszego 
saskiego grodu kościelnego sięgającego swą historią 1191 r. Po Mszy św. przejazd do 
SIGHISOARY (Segieszow), zwiedzanie miasta: zespół zabytkowy UNESCO - fortyfikacje z 

B.P. SOPOL Lublin Sp. J.  tel. 609608069                                  e-mail: biuro@sopol-
lublin.pl
20-853 Lublin, ul. Jaspisowa 7/5              tel/fax 0048-815323761           http//www.sopol-
lublin.pl  
NIP 946-23-95-196             Alior Bank 22 2490 0005 0000 4500 9336 0154



licznymi basztami, gotycka Katedra i kościół Dominikanów, Wieża Zegarowa. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.

10 dzień: SIGHISOARA  - TURDA - BUDAPESZT
śniadanie. Po Mszy św., przejazd do TURDY, gdzie znajduje się jedna z największych i 
najstarszych kopalni soli w Europie. Wydobycie soli rozpoczęto tu już w czasach Cesarstwa 
Rzymskiego, a zakończono w 1932 roku. Jest to więc jedna z najstarszych i najdłużej 
działających kopalni soli na świecie, a także jeden z architektonicznych, podziemnych cudów
świata. Zwiedzanie ogromnego kompleksu kopalni soli, który jest obecnie także parkiem 
rozrywki. Następnie przejazd przez Oradeę do BUDAPESZTU. Możliwość wieczornego rejsu 
po Dunaju i podziwiania oświetlonej stolicy Węgier z pokładu statku wycieczkowego. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.

11 dzień: BUDAPESZT – przejazd do Polski
śniadanie. Msza św. Zwiedzanie BUDAPESZTU - Stare Miasto w Budzie: Baszty Rybackie, 
kościół Macieja, wzgórze zamkowe; góra Gellerta z Cytadelą i Pomnikiem Wolności; spacer 
po Peszcie - bazylika Św. Stefana, Parlament, czas wolny. Po południu wyjazd do Polski. 
Powrót do Zamościa w bardzo późnych godzinach nocnych.

TERMIN: 18.08 – 28.08.2020

CENA:
grupa 30 os. 1150 PLN + 550 EUR
grupa 35 os.  990 PLN + 530 EUR
grupa 40 os.  890 PLN + 510 EUR

Cena zawiera:
przejazd komfortowym autokarem, 10 noclegów w hotelach 3*+ (pokoje 2- z łazienkami); 10 
śniadań, 10 obiadokolacji ( w tym jedna regionalna z muzyką na żywo ), opiekę pilota-
przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW; taksy klimatyczne, opłata na Gwarancyjny Fundusz 
Turystyczny.
Cena nie zawiera:
Napojów do kolacji ( poza wodą ) 
Dopłata do pokoju 1 os.: 140 euro

Przewidywany koszt realizacji programu: bilety wstępu, przewodnicy miejscy oraz inne 
obligatoryjne opłaty - ok. 40 euro

UWAGA! 
W rumuńskich hotelach z reguły nie ma możliwości zakwaterowania w pokojach 3-
osobowych. Dostępne są wyłącznie pokoje z podwójnym małżeńskim łóżkiem i dostawką, 
która nie jest pełnowymiarowym łóżkiem.
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