Polak-Węgier… razem w Siedmiogrodzie (2013.X.4-8)
1 dzień:
-

Wyjazd…

00.00:
Wyjazd z Budapesztu 593 km (trasa: http://goo.gl/maps/GJerD);
ok. 6.00:
Przełęcz Królewska (Király-hagó - Negreni) – śniadanie, miccs (mititei), grill,
napoje;
ok. 7.30:
Wyjazd do Kolozsvár (Cluj-Napoca);
9.30:
Zwiedzanie Kolozsvár (zamek, kościół, stare miasto + czas wolny);
12.30:
Wyjazd do Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc);
15.30:
Zakwaterowanie;
ok. 17.00
Kolacja przy ognisku: pieczenie owcy, prosiaka, wino, pálinka, inne napoje,
rozmowy z miejscowymi mieszkańcami, orkiestra ludowa…

2 dzień:
Wycieczka na północ (170 km) – trasa: http://goo.gl/maps/oL5C8 :
- 7.00-9.00:
śniadanie w hotelu;
- 9.30:
Wyjazd do Korond (Corund) (27 km);
- 10.00 11.00: Zwiedzanie Korond – czarna ceramika, kąpielisko, bramy szeklerskie i wiele
innych atrakcji;
- 11.00:
Wyjazd do Parajd (Praid) (12 km);
- 11.15-13.00: Zwiedzanie Parajd: kopalnia soli, ruiny zamku, spacer, czas wolny;
- 13.00:
Wyjazd do Szováta (Sovata) (10 km);
- 13.15-14.30: Zwiedzanie Szováta i okolicy: Medve – tó, kościoły;
- 14.30:
Wyjazd do Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) (60 km);
- 15.30-15.45: Krótki spacer po Gyergyószentmiklós;
- 15.45:
Powrót do Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) (62 km);
- 16.45-18.30: Zwiedzanie Székelyudvarhely, czas wolny;
- 19.00:
Kolacja w hotelu (dla smakoszy - danie z niedźwiedziego mięsa).
3 dzień:
Wycieczka nad Gyilkos-tó (200 km) – trasa: http://goo.gl/maps/sWvjv :
- 7.00-9.00:
śniadanie w hotelu;
- 9.30:
Wyjazd nad Zabójcze Jezioro – Gyilkos-tó (Lacul Roșu) (100 km);
- 11.00-14.00: Pobyt nad jeziorem i w przełęczy przełęczy Békás (Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park - Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș) – park narodowy;
- 16.00:
Powrót do hotelu (100 km), czas wolny;
- 18.00:
Kolacja.
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4 dzień:
Wycieczka do Muzeum Szeklerów (255 km) – trasa: http://goo.gl/maps/AWA8l
- 7.00-9.00:
śniadanie w hotelu;
- 9.30:
Wyjazd do Csikszereda (Miercurea Ciuc) (51 km);
- 10.30-11.30: Zwiedzanie Csikszereda;
- 11.30:
Wyjazd do Tusnadfürdő (Băile Tușnad) (32 km);
- 12.00-13.30: Pobyt w Tusnadfürdő;
- 13.30:
Wyjazd do Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe) (36 km);
- 14.15-15.45: Zwiedzanie miasta, muzeum Szeklerów;
- 15.45:
Wyjazd do Brassó (Brașov) (31 km);
- 15.45-17.00: Spacer po mieście, czas wolny;
- 17.00:
Wyjazd z powrotem do hotelu (106 km);
- 19.30:
Kolacja pożegnalna (muzyka ludowa, oryginalne dania szeklerskie).

5 dzień:
-

Powrót do Budapesztu (606 km) – trasa: http://goo.gl/maps/CZOm4 :

7.00-8.00:
8.00-8.30:
9.00:
9.45 10.45:
10.45:
13.00-14.15:
14.15:
17.15-19.00:
ny;
ok.19.00:
ok. 23.00:

śniadanie w hotelu;
Wykwaterowanie;
Wyjazd do Segesvár (Sighișoara) (52 km);
Zwiedzanie Segesvár: zamek, spacer po mieście, czas wolny;
Wyjazd do Torda (Turda) (124 km);
Zwiedzanie okolicy: wąwóz Torda, spacer, czas wolny;
Wyjazd do Nagyvárad (Oradea) (191 km);
Zwiedzanie Nagyvárad (katedra, teatr, pałac biskupi – z autokaru), czas wolWyjazd do Budapesztu (240 km);
Przyjazd do Budapesztu (XVIII. dzielnica).

Program może ulec niewielkim zmianom w zależności od aktualnych możliwości komunikacyjnych
i meteorologicznych.
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Przybliżona cena wycieczki1: 99

000,- Ft

W koszcie wycieczki zawiera się:














podróż i 3 wyprawy po Ziemi Szeklerów,
opieka pilota w czasie przejazdów,
opieka i usługi tłumaczy,
ubezpieczenie turystyczne na czas wycieczki,
4 noclegi,
4 śniadania,
3 obiadokolacje (3- dania, napoje – do wyboru: kieliszek pálinki, szklanka wina lub piwo),
1 (pierwszego dnia) kolacja z pieczeniem owcy i prosięcia, napoje, muzyka,
mały posiłek w przełęczy Király-hágón (albo w Negreni) w dniu wyjazdu,
mały posiłek w Turdu (lub w Nagyvárad - Oradea),
przewodnictwo w czasie 3 miejscowych wycieczek opisanych w programie,
2 wejścia do muzeów: Kopalnia Soli w Parajd, Muzem Szeklerów w Sepsiszentgyörgy,
koszty organizacji wycieczki.

Podróż:
klimatyzowanym autobusem.

Spotkanie:
3 października 2013, o godz. 23.30, Budapeszt, XVIII. dzielnica, Béke tér (przy dawnym kinie Liget).

Noclegi:
Pensjonat Romantika, Székelyudvarhely, niedaleko od centrum, przy drodze prowadzącej
do Csíkszereda, Betlenfalvi út 194. W pięknym, drewnianym, piętrowym budynku, w 2 i 3- osobowych
pokojach.

Posiłki:
śniadania codziennie rano 7.00 – 9.00 w restauracji pensjonatu; kolacje również w restauracji pensjonatu; pieczenie owcy i prosięcia przy piecu na zewnątrz budynku z możliwością korzystania z tarasów i wnętrz pensjonatu.

Uwaga:

Trasa wycieczki przebiega przez dwa kraje Unii Europejskiej. Udział w wycieczce mogą

wziąć osoby posiadające ważny paszport lub dowód osobisty wydany przez kraj-członka Unii

Józef Tita Protasiewicz
ProtaSoft
tel.: (36)-70-566-4454
Skype: jozef.tita.prota
Budapest, 6 lutego 2015
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Dokładne koszty zostaną ustalone w przypadku konkretnego zainteresowania wycieczką.
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