Usługi Turystyczne
„TOURIST TRACK”
tel. 00-48 601 86-75-04,

mgr Aleksander Dymek
30-857 KRAKÓW, ul. Duża Góra 32 G/2,

tel./fax. 00-48 12 658-60-54,
e-mail: biuro@tourist-track.pl
NIP: 679-176-05-25, REGON: 350571674,
-organizacja turystyki krajowej i zagranicznej,

-przewodnictwo górskie,
-pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych.

Zezwolenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
Zezwolenie Wojewody Małopolskiego

nr 01490
nr 39

RUMUNIA: Transylwania i Banat
termin: 18 - 23 sierpnia 2015 r. – 6 dni
1). Zbiórka uczestników godz. 5.45 - parking przy rondzie Mateczny, a następnie
stacja benzynowa naprzeciwko stacji kolejowej w Wieliczce- wyjazd 6.00. Przejazd
do Rumunii - przez Słowację (na terenie Słowacji postój na obiad we własnym
zakresie), Węgry do Rumunii, Kluż, nocleg
2). Śniadanie - Kluż (zabytki i panorama miasta), Turda (kopalnia soli), Sighişoara
(miasto-zabytek, starówka saska), obiadokolacja, nocleg
3). Śniadanie, Biertan (saski warowny kościół), Sybin (średniowieczna starówka
saska, fara luterańska...), Alba Iulia (zabytki cytadeli), obiadokolacja, nocleg,
4).
Śniadanie, Strei (romańska cerkiew), Hunedoara (zamek Hunyadych –
„siedmiogrodzkie Carcasonne”), przejazd do Timişoara, obiadokolacja, udział
w spektaklu operowym w ramach „Festiwalu Opery i Operetki na wolnym powietrzu
– edycja XI”, nocleg
5). Śniadanie, Timişoara (zabudowa barokowa i secesyjna, katedry rumuńskie,
węgierskie i serbskie, pamiątki rewolucji 1989 r), obiadokolacja, udział w spektaklu
operowym w ramach „Festiwalu Opery i Operetki na wolnym powietrzu – edycja XI”,
nocleg,
6). Śniadanie, przejazd w kierunku granicy (RO-H) – przejazd powrotny do Polski
przez Węgry i Słowację, na terenie Słowacji postój na obiad (we własnym zakresie),
przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych,
Cena:

1 140,00 zł
W cenie wycieczki wliczono:
1. przejazd autokarem komfortowym (WC, barek, TV) i opłaty drogowe, parkingowe itp…
NIE MA PRZEJAZDÓW NOCNYCH !!!
2. noclegi (5) w hotelach (***) – pokoje 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
3. śniadania - 5 (z wyłączeniem pierwszego dnia),
4. obiadokolacje - 4 (z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia),
5. ubezpieczenie (koszty leczenia + nieszczęśliwe wypadki) – SIGNAL IDUNA
6. profesjonalną opiekę pilocką i licencjonowanego przewodnika po Rumunii przez cały czas
trwania wycieczki
7. podatek VAT
Nie wliczono:
1. biletów wstępu – sugerowana kwota: ok. 30 €
2. obiadów „tranzytowych” na Słowacji (6/8 € x 2 = 12/16 €),
Zgłoszenia, podobnie jak w latach ubiegłych: e-mail wlot@wlot.eu lub tel. mobile: 660 784 239
w terminie do końca stycznia 2015 wraz z zaliczką w wysokości 500,- zł od osoby.
Wpłata drugiej raty tj. 640,- zł w terminie do końca maja 2015 roku na konto:
26 1240 5107 1111 0000 5172 2706 w PKO SA.
Relacja z poprzedniego wyjazdu do Kijowa na www.wlot.eu Serdecznie zapraszamy. Warto!
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