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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: 9.-13.9.2020 

CENA: 225 €  
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: večere, cestovné poistenie, vstupenky           

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 3,20 hod., možnosť nástupu smer Martin – B. Bystrica, Zvolen, R. Sobota, tranzit cez Maďar-

sko s pravidelnými prestávkami. Príchod do historického mesta Oradea, ktoré bolo súčasťou Uhorského kráľovstva až do 

roku 1918. Prehliadka centra s divadlom, nádhernou synagógou a ďalšími pamiatkami. Pokračovanie do mesta Turda, 

možnosť večere, ubytovanie. 

 

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

tickou atrakciou, patrí k najoriginálnejším miestam na Zemi. Pokračovanie do romantického mesta Sighisoara, nazývané-

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

Transylvánie, je na zozname Unesco. Prechádzka krivolakými uličkami s farebnými domčekmi, zvyškami hradieb, rod-

ným domom Vlada Tepesa, ktorý bol pre Brama Stockera inšpiráciou k svetoznámemu románu Dracula. Odchod do 

malebného stredovekého mesta Brašov, jedného z najnavštevovanejších miest Rumunska, ležiaceho pod majestátnymi 

Transylvánskymi alpami, založeného v 13.st.  Pýšiť sa môže nádhernou gotickou, barokovou, renesančnou architektúrou, 

úžasnou atmosférou a mnohými historickými pamiatkami: radnica, Čierna katedrála – najväčší gotický kostol v strednej a 

východnej Európe, Strada Sforii – jedna z najužších ulíc v Európe... Návšteva najväčšej atrakcie Rumunska – hradu Bran, 

sídla legendárneho grófa Draculu. Predstavuje tajomnú romantiku s príchuťou krvi, odpočíva tu aj srdce rumunskej krá-

ľovnej. Ubytovanie, možnosť večere. 

 

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

zývané „Perlou Karpát“. Prehliadka zámku Peleš, majstrovského diela nemeckej neorenesančnej architektúry s bohato 

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

nechala hrad vyzdobiť na vtedajšie pomery veľmi nevšedne: obrazmi Rembrandta, benátskymi zrkadlami, renesančnými 

zbraňami, perzskými kobercami. Na nábytok použila ebenové a orechové drevo, kožu aj perleť. Inšpiráciu nachádzala 

najmä v nemeckých vzoroch. Zámok obklopuje sedemposchodová sústava terás a anglické záhrady. Návštevníkov pom-

pézneho 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 r. 

1947 slúžil zámok ako vila kráľovskej rodiny Michala I. a dnes v ňom sídli múzeum. Každoročne ho navštívia státisíce 

turistov. Pokračovanie do horského strediska Busteni v blízkosti najvyšších útesov Európy, výjazd lanovkou do pohoria 

Bucegi s nádhernými výhľadmi na okolité skalnaté útvary. Možnosť ochutnávky vína s večerou, ubytovanie. 

 

4.deň: raňajky, odchod do čarovného mesta Sibiu s romantickým malebným mestským jadrom, krásnymi námestiami, kri-

volakými uličkami. Pozoruhodný je nielen monumentálny kostol sv. Márie, ale aj pravoslávna katedrála postavená podľa 

vzoru známej baziliky Hagia Sofia v Istanbule. Prechádzka Horným mestom s architektonicky zaujímavými budovami k 

Dolnému mestu s malými farebnými domčekmi. Hlavné námestie, ktorému dominuje majestátny Brukenthalov palác, je 

pamiatkou Unesco. Presun do mesta Hunedoara, prehliadka Korvínovho hradu zo 14.st., týčiaceho sa nad mestom. Hrad 

bol vytesaný do skaly tureckými zajatcami na mieste bývalého rímskeho opevnenia. História sa spája s rodom Huňadyov-

cov a je opradená mnohými legendami a povesťami. Odchod na Slovensko. 

 

5.deň: príchod do Žiliny v ranných hodinách.    
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