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RUMUNSKO 
A  TAJOMNÁ  TRANSYLVÁNIA 

      
Rumunsko už dávno nie je krajina sivých miest a rozbitých ciest... Napreduje míľovými krokmi a jeho vzácne 

historické pamiatky a nevšedné prírodné krásy čakajú na objavenie... 
TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky  

CENA: 215 €  
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 4 noci s kontinentálnymi raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

          Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

 

PROGRAM: 

1. deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, tranzit cez Maďarsko s pravidelnými prestávkami. Príchod do 

historického mesta Oradea, ktoré bolo súčasťou Uhorského kráľovstva až do roku 1918. Prehliadka centra mesta s 

divadlom, nádhernou synagógou a ďalšími pamiatkami. Pokračovanie do mesta Turda, ubytovanie. 

2. deň: raňajky, návšteva starobylej soľnej bane Salina Turda, kde sa soľ ťažila už v 13. st. a dnes je zaujímavou turistic-

kou atrakciou, patrí k najoriginálnejším miestam na Zemi. Pokračujeme prehliadkou opevnených kostolov v oblasti mesta 

Mediáš, z ktorých najzaujímavejší je Biertan s  trojitým opevnením. Odchod do romantického mesta Sighisoara, prezýva-

ného “sedmohradský Norimberg”, ktoré sa týči na skalnatom výčnelku a vďaka svojmu starobylému rázu tvorí bránu do 

Transylvánie, je na zozname UNESCO. Návštívime rodný dom Vlada Tepesa, ktorý bol pre Brama Stockera inšpiráciou k 

svetoznámeho románu Dracula. Presun do malebného stredovekého mesta Brašov, založeného v 13. st.  Pýšiť sa môže 

nádhernou gotickou, barokovou, renesančnou architektúrou a mnohými historickými pamiatkami. Ubytovanie.  

3. deň: raňajky, prehliadka horského mestečka Sinaia, ktoré je bývalým letným sídlom rumunskej kráľovskej rodiny a na-

zývané „Perlou Karpát“. Prechádzka k rozprávkovému zámku Peleš, majstrovskému dielu nemeckej neo-renesančnej ar-

chitektúry s bohato zdobenými interiérmi. Nechal ho postaviť kráľ Karol I,  má 160 komnát a bohato vyrezávané vežičky, 

ktoré má na svedomí Karolova manželka Alžbeta. Nechala hrad vyzdobiť na vtedajšie pomery veľmi nevšedne: obrazmi 

Rembrandta, benátskymi zrkadlami, renesančnými zbraňami, perzskými kobercami. Na nábytok použila ebenové a ore-

chové drevo, kožu aj perleť. Inšpiráciu nachádzala najmä v nemeckých vzoroch. Zámok obklopuje sedemposchodová sú-

stava terás a anglické záhrady. Návštevníkov rumunského pompézneho sídla upútajú aj krišťáľové lustre z Murana. Na 

koncepte farebných skiel pracovalo štyridsať umelcov po dobu troch rokov. Hrad vraj svojou krásou uchvátil aj diktátora 

Ceausescu, ktorý si ho zvolil za súkromné sídlo. Do roku 1947 slúžil zámok ako vila kráľovskej rodiny Michala I. a dnes 

v ňom sídli múzeum. Každoročne ho navštívia státisíce turistov.   

Návšteva najväčšej atrakcie Rumunska – hradu Bran, sídla legendárneho grófa Draculu. Predstavuje tajomnú romantiku s 

príchuťou krvi, odpočíva tu aj srdce rumunskej kráľovnej. 

Návrat do Brašova, prehliadka historického jadra s radnicou  a Čiernou katedrálou, najväčším gotickým kostolom v stred-

nej a východnej Európe. Prechádzka jednou z najužších ulíc v Európe, Strada Sforii, návrat do hotela.  

4. deň: raňajky, návšteva čarovného mesta Sibiu s romantickým malebným mestským jadrom. Pozoruhodný je nielen 

monumentálny kostol sv. Márie, ale aj pravoslávna katedrála postavená podľa vzoru známej baziliky Hagia Sofia v Istan-

bule. Prechádzka Horným mestom s architektonicky zaujímavými budovami k Dolnému mestu s malými farebnými dom-

čekmi. Hlavné námestie, ktorému dominuje majestátny Brukenthalov palác, je pamiatkou UNESCO. Odchod do staroby-

lého mesta Alba Iulia, prehliadka centra s pevnosťou a románskou katedrálou s hrobmi Hunyadyovcov. Ubytovanie. 

5. deň: raňajky presun do Aradu, prehliadka mesta a jeho architektonických skvostov lemujúcich hlavnú ulicu Boulvard. 

Transfer a návrat  na Slovensko v neskorých večerných hodinách 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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