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tajuplné RUMUNSKO
Sighisoara • Biertan • Brašov • Sinaia • Prejmer • Bran • Sibiu

ZĽAVY

z tabuľkovej ceny

FIRST MINUTE 5 % + NAVIAC 2 %
VERNÝ KLIENT 3 %

15.09. – 19.09.
cena s aktuálnou najvyššou zľavou

251,10 EUR

(tabuľková cena 279,- €)

1.deň:

odchod zo Slovenska vo večerných hodinách NON STOP cez Maďarsko do Rumunska.

2.deň:

v ranných hodinách príchod do stredovekého mestečka Sighisoara (UNESCO) – prehliadka centra mesta (Hodinová veža s orlojom,
pravoslávna katedrála, citadela, rodný dom svetoznámeho Draculu). Zastávka v blízkom Biertani (UNESCO) – impozantný
opevnený gotický kostol. Presun do Brašova - jedno z najnavštevovanejších miest v Rumunsku, ktoré založil Rád nemeckých
rytierov už v roku 1211. Prehliadka historického centra s Čiernym kostolom. Podľa časových možností výjazd lanovkou na horu
Tampa (987 m), odkiaľ je krásny výhľad na mesto, ubytovanie, večera.

3.deň:

raňajky, odchod do horského mestečka Sinaia, kde sa nachádza zámok Peleš – bývalé letné sídlo rumunskej kráľovskej rodiny.
Prehliadka zámku, ktorý je považovaný za majstrovské dielo a patrí medzi najkrajšie zámky v Európe. Prehliadka Sinajského
kláštora, ktorý je pomenovaný podľa posvätnej hory Sinaj, s kostolom v byzantskom štýle. Presun do Prejmeru – návšteva jedného
z rady zachovaných a opevnených sedmohradských kostolov (UNESCO). Návrat na ubytovanie, večera.

4.deň:

raňajky, návšteva romantickému hradu Bran, ktorý je známy ako ,,Draculov hrad“ zo 14. storočia, obklopený krásnou veľkou
záhradou. Presun do Sibia (UNESCO) – prehliadka tohto stredovekého mesta obklopeného hradbami (Veľké a Malé námestie, veža
a Palác Brukenthal, Most Klamárov). V neskorých popoludňajších hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko.

5.deň:

v ranných hodinách príchod na Slovensko.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s polpenziou • sprievodca • DPH.
Možné príplatky: cestovné poistenie +10,-€/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: RK, MT, BB, ZV +15,- €, ZA, PB +11,- €, TN, NM, PN, NR +8,- €, TT, BA bez príplatku •
miestenka +8,- € • jednolôžková izba +35,- €/zájazd.
Možné vstupy (na mieste): zámok Peleš 30,- LEI • hrad Bran 40,- LEI • lanovka Tampa 18,- LEI • kostol Biertan 10,- LEI • kostol Prejmer 15,- LEI • Sinajský kláštor 5,- LEI.
Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Aktualizované dňa 03.02.2020

