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ZŁAP ODDECH W KARPATACH OFF ROAD!



Ilość osób:

Miejsce:

Termin:

Min. 12 osób

Rumunia

Kwiecień 2021, 5 dni

Rumunia to bajkowa kraina dzikiej przyrody, która czeka na odkrycie!

Poznaj ostatni zakątek Europy, w którym możesz odnaleźć dziewiczą

przyrodę. Jest to niesamowite miejsce, w którym delikatna relacja między

człowiekiem, a naturą wciąż pozostaje w doskonałej równowadze.

Cofnij się w czasie i wybierz się na ekscytującą wycieczkę po średniowiecznej

Transylwanii. Odkryjesz naturalną scenerię siedmiogrodzkich wiosek

rozrzuconych po obu stronach Karpat. Poznasz sekrety starożytnych tradycji

i zdrowego stylu życia miejscowej ludności. Odkryjesz moc natury.

„Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”



PROGRAM WYJAZDU

DLACZEGO OFF ROAD?

W przeciwieństwie do zwykłych samochodów, pojazdy 4×4 

oferują wiele korzyści w podróży:

ucieczka z wielkiego miasta ku nieskazitelnej naturze

możliwość dotarcia do dzikich i trudno dostępnych miejsc

elastyczność w wyborze trasy

bezpieczeństwo i wygoda

personalizacja trasy

możliwość zapakowania do jeepa niezbędnego w podróży sprzętu

PRZYBLIŻONA TRASA



PROGRAM WYJAZDU

DZIEŃ 1: TAJEMNICE GÓR BUCEGI 

Przybycie do Rumunii w godzinach popołudniowych.

Zbiórka grupy.

OFF ROAD’owy wyjazd w trasę w kierunku średniowiecznej Transylwanii.

Przejazd do Sinaia, u podnóży gór Bucegi.

Pierwszym punktem na naszej trasie będzie park przyrody Bucegi

-jeden z najczęściej odwiedzanych cudów natury w Rumunii. 

Podjedziemy do samego serca Bucegi Moutains, gdzie zwiedzimy piękne 

okolice jeziora Bolboci, zwanego także „morzem z Bucegi”.

Trasa biegnie dalej przez niesamowicie widokową okolicę na szczyt 

„Podu cu Florile”. Tutaj zrobimy sobie przerwę, podziwiając wspaniałe 

widoki na góry Bucegi i ruszymy dalej do Sinaia. 

Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu w miejscowości Pestera.





PROGRAM WYJAZDU

DZIEŃ 2: LOKALNE ŻYCIE

Przejazd do Zarnesti i krótki spacer po kanionie Zarnesti, zaczerpując

świeżego górskiego powietrza w scenerii filmu „Cold Mountain”.

Dalej będziemy kontynuować OFF ROAD do wiosek Magura i Pestera,

podziwiając ich fascynujące krajobrazy nad górami Piatra Craiului i Bucegi.

Są to tradycyjne, malownicze górskie wioski, które ukazują duszpasterski styl

życia pasterzy siedmiogrodzkich.

Odkryjemy lokalne wiejskie życie w Rumunii, krainie z urokliwymi wioskami

i tradycyjnymi drewnianymi domami.

Opcjonalna wizyta w zamku Bran (znanym również jako zamek Drakuli),

średniowiecznego arcydzieła o fascynującej historii.

Wieczorem dotrzemy do naszego hotelu w Poiana Marului na pyszną

tradycyjną obiadokolację.
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DZIEŃ 3: WIOSKI SAKSOŃSKIE

Po śniadaniu zwiedzanie okolicy Poiana Marului, podziwiając spektakularne

widoki na góry Piatra Craiului.

Następnie kontynuujemy jazdę w kierunku jaskini świątynnej Sinca Veche,

zwanej również „Świątynią Życzeń”.

Po wizycie w tym wyjątkowym, pełnym tajemnic i dużej ilości potężnej energii

miejscu, OFF ROAD prowadzi dalej do Soars, jednej z najpiękniejszych wiosek

Saksonii z Transylwanii.

Odkryjemy czarującą Ziemię Saksońską, przecinającą piękne doliny i wzgórza

w towarzystwie romantycznych krajobrazów.

Następnie dotrzemy do Sibiu, znanego również jako Hermannstadt, jednego

z najstarszych miast w sercu Siedmiogrodu, założonego przez saksońskich

kolonistów.

Resztę dnia spędzimy na zwiedzaniu średniowiecznego miasta Sybin.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Sibiu.
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DZIEŃ 4: WULKAN RACOS 

Po śniadaniu przejazd do wioski Hosman i zwiedzanie pięknego

ufortyfikowanego kościoła.

Usytuowany w malowniczej dolinie rzeki Hârtibaciu ufortyfikowany kościół

ma w tle spektakularny widok na często ośnieżone góry Fogaraskie.

Przechodząc przez kilka ukrytych saksońskich wiosek, dotrzemy do

średniowiecznej cytadeli Sighisoara, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO. Sighisoara, założona przez Niemców w XII i XIII wieku, jest główną

atrakcją turystyczną.

Wybierzemy się na spacer po krętych uliczkach miasta i będziemy podziwiać

ich oryginalną średniowieczną architekturę.

Dalej OFF ROAD poprowadzi do spektakularnych krajobrazów krateru

wulkanu Racos. Cały obszar geologicznego rezerwatu przyrody jest

zdominowany przez kratery w różnych kolorach i kształtach, pięknych,

imponujących rozmiarach.

Wieczorem przyjazd do hotelu w Poiana Brasov.

Obiadokolacja i zakwaterowanie.
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DZIEŃ 5: BRASZÓW W PIGUŁCE

Rano wyruszymy do Braszowa, gdzie czeka nas krótka piesza wycieczka po

centrum starego miasta.

Braszów to jedna z siedmiu cytadel zasiedlonych przez Sasów w XII wieku.

Tutaj zobaczymy słynny Czarny Kościół (największa gotycka budowla we

wschodniej części Europy).

Stare miasto jest jednym z najlepiej zachowanych starówek w Europie ze

wspaniałą architekturą i starymi fortyfikacjami. Miasto posiada niezwykle

barwną historię związaną z wpływami Niemiec, Austro-Węgier i starego

państwa komunistycznego.

Następnie przejdziemy przez góry do Wołoszczyzny i wrócimy do

Bukaresztu.

Zatrzymamy się w drodze na zakupy pamiątek w centrum handlowym

Baneasa w Bukareszcie.

Pożegnanie Uczestników i zakończenie imprezy.



CENA: 980 EUR 

+przelot od ok. 2150 PLN

GRUPA: min. 16 osób

ŚWIADCZENIA
Cena zawiera:

• Zakwaterowanie w hotelach 3* lub 4* w pokoju dwuosobowym z łazienką

• Wynajem pojazdów 4×4 do samodzielnego prowadzenia

– po 4 miejsca dla Uczestników w każdym (w tym również opłaty za 

paliwo, myjnię i parking dla każdego samochodu)

• Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje x4

• Woda w każdym jeepie oraz kawa/herbata w górach

• Dojazd własny do i z Bukaresztu

• Atrakcje zgodnie z programem

• Opieka pilota z ramienia Margot Travel

• Przy min. 12 osobach – opieka 1 lokalnego przewodnika, 

przy min. 16 osobach opieka 2 lokalnych przewodników

• Usługa concierge – oddelegowana osoba do kontaktu 24h

• Ubezpieczenie KL 30 000 EUR w Signal Iduna rozszerzone o sporty 

ekstremalne

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z Bukaresztu

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego

• Posiłków innych niż wymienione w cenie

• Dodatkowych napojów bezalkoholowych i alkoholowych

• Wydatków własnych

CENA: 999 EUR 

+przelot od ok. 2150 PLN

GRUPA: min. 12 osób
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