RUMUNIA
Perły owiane legendą
Zapraszamy na wyprawę szlakiem imponujących średniowiecznych zamków, spowitych
mgłą ponurych twierdz, wysokogórskich klasztorów i miasteczek położonych
w malowniczej scenerii Transylwanii i Karpat, pośród niezliczonych wąwozów i przepaści.
Zobaczymy drewniane cerkwie i monastyry Bukowiny z kolorowymi freskami przyciągające
rzesze turystów do tej części Rumunii. Tym bardziej, że wiele z nich znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podróż poprowadzi nas przez najpiękniejsze
i najbardziej malownicze zakątki tego kraju. Pod względem atrakcji turystycznych
Rumunia z całą pewnością jest jednym z piękniejszych krajów Europy. Rumunia
przyjemnie zaskoczy nawet wytrawnych turystów. Zaintryguje kulturą, historią, odkryje
swoje tajemnice i legendy. Nasz program pełen jest barw, zapachów, niesamowitych
krajobrazów, uśmiechów i życzliwości mieszkańców. Wspomnień po powrocie będzie
mnóstwo – radzimy nie zapomnieć aparatów fotograficznych, bo zdjęcia z tego wyjazdu
będą gwoździem programu spotkań w rodzinnym gronie! Zapraszamy na niepowtarzalną
wycieczkę i wspólne zwiedzanie tego wyjątkowego kraju.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników. Przejazd przez Słowację, Węgry,
przekroczenie granicy z Rumunią. Podróż do SAPANTY z „wesołego
cmentarza”. Jego unikalność stanowią drewniane nagrobki z płaskorzeźbami
i barwnie malowanymi scenami z życia ziemskiego leżących na cmentarzu
osób. Zobaczymy więc pasterza z owcami na hali, urzędnika za biurkiem,
aptekarza wśród fiolek. Przejazd malowniczą doliną rzeki Izy do górskich
miejscowości znanych ze wspaniałych drewnianych cerkwi Maramureskich .
Zwiedzanie BARSANY pięknie położonego na wzgórzach pośród drzew
prawosławnego kompleksu klasztornego ze starą cerkwią wpisaną na listę
UNESCO, będącym jednocześnie najważniejszym miejscem pielgrzymkowym
w tym rejonie. Kolejnym punktem będzie postój w miejscowości ROZAVLEA
, gdzie znajduje się wpisana na listę UNESCO cerkiew św. Archaniołów,
do której prowadzi pięknie zdobiona brama, a wnętrze zdobią cenne malowidła
wykonane przez miejscowego malarza Iona Plohoda. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu udamy się do wioski-skansenu IEUD , gdzie
będziemy mogli zwiedzić najstarszą cerkiew w Maramureszu, datowaną
na 1364 rok i wpisaną na listę UNESCO. Wewnętrzne ściany cerkwi pokryte
są cennymi malowidłami. Na koniec zwiedzimy zabytkową cerkiew
w miejscowości BOGDAN VODA - oryginalną drewnianą cerkwią św.
Mikołaja z XVIII wieku. . Następnie przejazd z Maramureszu do Bukowiny
przez jedną z najwyższych w Rumunii PRZEŁĘCZ PRISLOP (panoramy
Gór Rodniańskich i Marmaroskich. Pryjazd do hotelu w Suczawie.
Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd do monastyru VORONET (lista UNESCO)
z doskonale zachowanymi freskami i najstarszy monastyr Bukowiny
HUMOR (lista UNESCO) z charakterystyczną dzwonnicą - wieżą obronną.
Następnie wizyta w „malowanym klasztorze" MOLDOVICA i kolejnym
przepięknie położonym, obronnym klasztorze SUCZEVICA (oba na liście
UNESCO). Odwiedzimy także „rumuński Wawel" czyli charyzmatyczny
monastyr Putna. Krótki postój w pierwszej stolicy hospodarstwa RADOWCACH i obejrzenie cerkwi św. Mikołaja (najstarsza na Bukowinie).
Przejazd do hotelu, obiadokolacja.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie SUCZAWY (stolicy
Bukowiny): imponujące ruiny zamku-rezydencji hospodarów mołdawskich,
skansen, liczne cerkwie, klasztor Zamca i klasztor św. Jana Nowego - patrona
Bukowiny. Następnie wizyta w polskich wiosce KACZYCE z sanktuarium
maryjnym (Czarna Madonna Kaczycką) i starą kopalnią soli . W drodze
powrotnej do hotelu przystaniemy w ARBORE , by obejrzeć cerkiew św. Jana
Chrzciciela (lista UNESCO). obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do ostatniego
na naszej trasie malowanego monastyru - RASCA - jest to miejsce bez
turystów, gdzie panuje przyroda i cisza. Po przekroczeniu bramy i wejściu na
dziedziniec wewnętrzny, nasz wzrok natychmiast skieruje się ku ścianom
cerkwi św. Mikołaja, która zdaje się płonąć w różnego rodzaju barwach.
Dopiero bliższe podejście do ścian cerkwi pozwala nam na wyróżnić postacie
i poszczególne sceny. Następnie zatrzymamy się w TARGU NEAMT by
obejrzeć najgroźniejszą twierdzę dawnej Mołdawii. Przejedziemy przez
WĄWÓZ BICAZ (prawdziwy cud natury, wyrzeźbiony przez rzekę kanion
o głębokości 400 m, wspaniałe widoki na liczne wodospady, urwiska

i formacje skalne). Następnie krótki postój nad CZERWONYM JEZIOREM
(Lacu Rosu) - największe, naturalne jezioro górskie w Karpatach Rumuńskich.
Przemierzymy Szeklerszczyznę przystając w Gheorgheni
i Toplicie.
Pod wieczór przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: Po śniadaniu przejazd do SIGHISIOARY, nazywanego
rumuńskim Carcassonne, ale częściej po prostu Perłą Transylwanii.
Średniowieczne Wzgórze Zamkowe, wpisane na Listę UNESCO, na każdym
robi ogromne wrażenie - nieprzypadkowo właśnie tutaj odbywa się słynny
festiwal średniowiecza. Dolna część Sighisoary urzeka barokowymi
kamienicami, górna z kolei zachwyca doskonale zachowanym
średniowiecznym zespołem baszt, kościołów, z dominującą nad wszystkim
piękną gotycką wieżą zegarową. Stare miasto to brukowane uliczki pnące
się w kierunku kościelnego wzgórza oraz wspaniałe zabytki takie jak, gotycka
fara ewangelicka, klasztor Franciszkanów czy też wieża zegarowa będąca
symbolem całej Saksonii Siedmiogrodzkiej. Dla fanów Drakuli jest to miejsce
szczególne, ze względu na dom, w którym się urodził najbardziej znany
wampir świata. Następnie przejazd d wioski BIERTAN, której nie wolno
ominąć. Tu na wiejskim ryneczku góruje z daleka widoczna twierdza
z wieloma wieżami i ogromnym kościołem. To jeden z największych
kościołów warownych, wpisany na listę UNESCO. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7: Po śniadaniu zwiedzanie SIBIU - miasta artystów, stolicy Saksonii
Siedmiogrodzkiej - (krainy zasiedlonej w średniowieczu przez osadników
niemieckich zwanych Sasami). Miasto przyciąga turystów zarówno
poszczególnymi zabytkami jak i całym kompleksem architektonicznym
pięknej i dobrze zachowanej starówki. Dominuje oczywiście saski gotyk
z rzędami kamienic o strzelistych czerwonych dachach, wieżami kościołów,
bramami, basztami, fragmentami murów obronnych, wąskimi uliczkami
i zacienionymi zaułkami, ale niemało tu też przykładów przepysznego
wiedeńskiego baroku, nieco renesansu a także secesji. Zabytkowa zabudowa
placów, wąskie zaułki, wspaniała atmosfera to wszystko sprawia, iż Sibiu
należy do najciekawszych miast Europy Środkowej. Do najcenniejszych
zabytków miasta należy jego gotycka fara, będąca obecnie zborem
luterańskim, ratusz miejski, XVI-wieczne kamienice z charakterystycznymi,
stromymi dachami a także niezwykle rozbudowany system fortyfikacyjny.
Charakterystycznymi dla tego miasta są budynki z "oczami". Następnie udamy
się do ALBY JULII - historycznej stolicy Siedmiogrodu słynącej z bezcennej,
zbudowanej w stylu cysterskim katedry rzymskokatolickiej św. Michała.
W sąsiedztwie katedry wznosi się monumentalny zespół Soboru
Koronacyjnego królów rumuńskich wzniesiony na potrzeby koronacji
Ferdynanda I. Stare miasto od XVIII wieku objęte jest potężną twierdzą
bastionową, która w stanie niemalże idealnym zachowała się do dnia
dzisiejszego. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: Po śniadaniu spacer po Starym Mieście ORADEA , gdzie został
wspaniale zakonserwowany dziewiętnastowieczny szyk i atmosfera belle
Époque - to z jej powodu o mieście zwykło mówić się - "Mały Paryż nad rzeką
Keresz”. Styl Art Nouveau jest tu wszechobecny. Wyjazd w drogę powrotną
do kraju. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

