Program wycieczki Rumunia Północna
Dzień 1
Przejazd na granicę z Rumunią, a następnie na nocleg i kolację w hotelu w okolicy
Satu Mare.
Dzień 2
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w kierunki tzw, Wesołego Cmentarza
Sapanty – dzieła artysty naiwnego Stana Loana Patarasa. Następnie udamy się do
urokliwej doliny rzeki Iza i miejscowości Barasana, gdzie zobaczymy zespół
klasztorny z typową, drewnianą architekturą marmaroską, charakterystyczną,
unikalną zabudową bram i zagród oraz cerkwie ze strzelistymi wieżami. Nocleg i
kolacja w hotelu w okolicy Bistria
Dzień 3
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie Bukowiny. Udamy się do znajdującego
się pod ochrona UNESCO unikalnego, malowanego klasztoru Voronet, następnie
Gura Humorului. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicy Suczawa.
Dzień 4
Po śniadaniu udamy się do klasztoru Dragomirina, położonego na północ od
Suczawy, będącego ostatnią wielką fundacją klasztorną Bukowiny, a jednocześnie
miejscem związanym z planami dynastycznymi Jana II Sobieskiego. Przejazd do
Marginea, gdzie znajduje się warsztat ceramiki, zakupy. Opcjonalnie monastyr
Putna, miejsce spoczynku Stefana Wielkiego. W powrotnej drodze będziemy
przejeżdżali w pobliżu polskich wiosek na Bukowinie. Kolejnym punktem zwiedzania
będzie polska kopalnia soli Kaczyka. Rozbudowana m.in. Przez górników z Bochni w
czasach istnienia Monarchii Austro-Węgierskiej i będąca do dziś świadectwem
obecności mniejszości Polskiej na terenie Bukowiny. Nocleg i kolacja w okolicy
Suczawa
Dzień 5
Po śniadaniu udamy się do Jassów, na zwiedzanie historycznej stolicy Mołdawii,
położonej na siedmiu wzgórzach, z zachowanym historycznym centrum. Podczas
spaceru przejdziemy głównym deptakiem miasta, przy którym znajdują się ważne
miejskie instytucje m.in. urząd miasta, teatr, katedra metropolitalna, cerkiew
Trzech Hierarchów. Zwiedzanie zakończymy Piata Palatului – na placu z dawnym
pałacem rządowym, obecnie zwanym Pałacem Kultury, oraz z Casa „Dosoftei”,
oryginalnym domem z XVII-XVIII w. Nocleg w hotelu w Jassach lub w okolicy.
Dzień 6
Po śniadaniu pojedziemy w odwiedziny Klasztoru Agapia. To XVII-wieczny kompleks
monastyczny upiększony przez freski prekursora współczesnego malarstwa
rumuńskiego Nicolae Grigorescu (otwarty poza dniami świąt religijnych). Udamy się
również do twierdzy Neamt, która niegdyś zdobyta została przez Jana II
Sobieskiego. Następnie wjedziemy w Karpaty Wschonie – naturalną barierę
pomiędzy Mołdawią i Transylwanią. Pokonamy ją jednym z najciekawszych
przejazdów w Rumunii, który prowadzi wąwozów - Bicaz. Przejazd na nocleg i
kolację w hotelu w Targu Mures lub w okolicy.

Dzień 7
Po śniadaniu przejazd w kierunku Kluż Napoka – stolicy Siedmiogrodu, miasta
ważnego zarówno dla Węgrów, jak i dla Rumunów, centrum intelektualnego i
akademickiego Rumunii. Spacer po starym mieście z gotyckim kościołem pw. św.
Michała o pomnikiem króla Macieja Korwina z 1902r. Przejedziemy po pałacu
Banffy, najznakomitszego barokowego pałacu miejskiego Transylwanii. Zobaczymy:
Uniwersytet Babes-Bolyai i kościół reformowany, a także Plac Avrama lancu z
prawosławną katedrą i Teatrem Narodowym. Ewentualnie wizyta kopalni soli w
Turda. Nocleg w hotelu w Oraea – w mieście austro-węgierskiej secesji, pożegnamy
się z Rumunią. Opcjonalnie spacer gdzie zobaczymy m.in. hotel „Czarny Orzeł”,
synagogę, ratusz, cerkiew w stylu barokowo – klasycystycznym, z zegarem
wskazującym fazy księżyca.
Dzień 8
Po śniadaniu powrót do Polski

