Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu
DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE,POISTENIE ponúkame V CK TRIP
HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu

Tajuplná Transylvánia
Termín: 9.10. 13.10. 2019
Cena: 159€
Autobusový zájazd do povesťami opradenej Transylvánie na 5 dní.
Program:
1. deň - Predpokladaný odchod zo Slovenska je vo večerných hodinách.
2. deň - V ranných hodinách je plánovaný príchod do mesta Hunedoara, kde sa nachádza najkrajší hrad
Mateja Korvína a perla rumunských hradov. Hrad, kde bol uväznený aj známy gróf Dracula, dal postaviť Ján
Huňady v 15. storočí. Nasledovať bude presun do Sibiu a jeho prehliadka. Uvidíte Veľké a Malé námestie s
rímsko-katolíckym kostolom s vežou, Palác Brukenthal a Most klamárov. Po prehliadke mesta bude
nasledovať individuálne voľno.
3. deň - Po raňajkách vás bude čakať prehliadka horského mestečka Sinaia, pešia prechádzka k rozprávkovo
krásnemu zámku Peleš, letnému sídlu rumunskej kráľovskej rodiny. Nachádzajú sa v ňom bohato zdobený
interiér. Presuniete sa na ikonický hrad Bran zo 14. storočia. Je celý obkolesený veľkou krásnou záhradou.
Po presune do Brašova, jedného z najnavštevovanejších miest v Rumunsku, vás bude čakať prehliadka
mesta so sprievodcom. Mesto založil Rád nemeckých rytierov v roku 1211. Po prehliadke bude opäť
nasledovať individuálne voľno.
4. deň - Po raňajkách vás bude čakať presun do nádherného starovekého mestečka Sighisoara. Prejdete sa
dobovými uličkami, navštívite rodný dom Vlada Tepeša, Draculu, v ktorom je v súčasnosti reštaurácia.
Prezrieme si unikátne Schody učencov, Hodinovú vežu z prvej polovice 14. storočia a orloj. V meste
zapísanom na zozname UNESCO budete mať aj individuálne voľno. Absolvujete prehliadku soľnej bane
Turda, kde sa soľ ťažila už v 13. storočí. Po nej na vás bude čakať kultúrne centrum Sedmohradska a rodisko
Mateja Korvína, Kluž. Cluj Napoca (rumunsky) je veľmi príjemné mesto, dobré jedlo, zaujímavé kultúrne
aktivity, nádherné historické dedičstvo a skvelá atmosféra vás určite nesklame. V neskorých večerných
hodinách je plánovaný odchod na Slovensko.
5. deň - Príchod na Slovensko do Bratislavy bude pravdepodobne v skorých ranných hodinách, následne
podľa nástupných miest.
V cene je zahrnuté:
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom
• 2x noc v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 2x raňajky v hoteli
• 3-dňová prehliadka Transylvánie so sprievodcom
V cene nie je zahrnuté:
• komplexné cestovné poistenie
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď.
• príplatok za nástupné miesto Žilina 11€

