RUMUNIA

DZIEŃ 1: Przylot do BUKARESZTU. Obiad w restauracji, w której
będą serwowane regionalne potrawy. Następnie udamy się na obiad
do restauracji, gdzie serwuje się tamtejsze tradycyjne potrawy. Po
obiedzie wyruszymy na zwiedzanie miasta, zaczniemy od jego
centralnego punktu - ogromnego placu Piata Unirii z imponującą
fontanną, stojącą pośrodku. Idąc na zachód natrafimy na szeroką aleję,
którą określa się mianem bukaresztańskich Pól Elizejskich. Miejsce to
od lat czaruje turystów swoim niezwykłym urokiem. Stamtąd
będziemy mieć już niedaleko do Pałacu Parlamentu, czyli
najcięższego budynku na świecie oraz największego budynku
administracyjnego. Następnie zwiedzamy Stare Miasto oraz Plac
Uniwersytecki - miejsce tragicznego w skutkach pokojowego protestu
studentów w 1990 roku przeciwko byłym komunistom w rumuńskim
rządzie. Po zakończeniu zwiedzania udamy się do hotelu, w którym
się zatrzymamy tej nocy. Po zakwaterowaniu zjemy tam kolację.

DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd do MAGURY, stamtąd przewodnik
poprowadzi nas na górską wyprawę do miasteczka BRAN, gdzie,
według legendy, mieszkał kiedyś słynny Drakula. Po drodze będziemy
szli przez lasy i pola, dzięki czemu będziemy mieć bliski kontakt z
dziką przyrodą, wejdziemy także na górę Magura Mica, z której
rozpościera się niezapomniany widok. Nasza górska wycieczka trwać
będzie około 6 godzin Należy zabrać ze sobą wodę i wygodne buty.
Po zejściu do Bran zatrzymamy się tam na obiad. w “Wolves Tavern”
(Wilczej Tawernie). Restauracja zlokalizowana przy wejściu do Bran,
wita gości z menu, które jest kombinacją subtelności z tradycyjnymi
rumuńskimi daniami. Następnie udamy się na zwiedzanie słynnego
średniowiecznego zamku, który był ponoć domem samego Drakuli,
czyli Vlada Palovnika. Zakwaterowanie w hotelu. Uroczysta kolacja.
Goście otrzymają powitalny koktail Drakuli i wspaniały pokaz
artystyczny związany z Drakulą (będzie przerażająco a zarazem
zabawnie. Wieczór pełen wrażeń .

DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd autokarem do miasteczka MEDIAS,
gdzie czekać na nas będą rowery, którymi będziemy się dalej
poruszać. Droga między Medias a Sighişoarą to około 48 km. W
czasie jazdy będziemy przejeżdżać przez słynącą z obronnego
kościoła wioskę COPSA MARE i wioskę DANES, gdzie zatrzymamy
się, by przyjrzeć się z bliska renesansowemu zamkowi. Po dotarciu do
SIGHISOARY czekać na nas będzie obiad w restauracji, w której
będzie można spróbować tradycyjnej transylwańskiej kuchni.
Następnie wyruszymy na zwiedzanie tego pięknego miasta.
przespacerujemy się po Starym Mieście, które szczyci się tym, że
zachowało ono atmosferę dawnych czasów - przechadzając się tam
poczujecie jakbyście cofnęli się w czasie! Punktem, który koniecznie
będziemy musieli tam odwiedzić jest stara Wieża Zegarowa wysoka na
64 m, wzniesiona w 1556 roku. Dziś mieści się w niej Muzeum
Historyczne. Odwiedzimy także XIV-wieczną twierdzę, wokół której
zachowało się wiele bram miejskich oraz Katedrę Świętej Trójcy,
powstałą w latach 30. XX wieku. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja
w znanej restauracji w restauracji Casa Vlad Dracul. Powrót do hotelu.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie SIBIU: spacer po
zabytkowym centrum, w skład, którego wchodzą trzy place
z charakterystycznymi dla tego miasta budynkami z "oczami", XVI wieczny Ratusz, kościół Jezuitów, żelazny most Kłamców. Obiad.
Przejazd do BUKARESZTU. Po zakwaterowaniu w hotelu i krótkim
odpoczynku będzie na Państwa czekać kolacja w restauracji
La Mandragora. Dekadencki wystrój i ciekawe pomysły na dania
są inspirowane niespokojnym otoczeniem tej wspaniałej restauracji.
Ściany koloru liliowego, migający bar i zgromadzone kotary
wygłuszające dźwięki są wstępem dla wieczorów ze znakomitym
jedzeniem. Chętne osoby będą mogły spędzić noc w Clubie Bamboo.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu czas wolny, wylot do Polski.

