Zespół Szkół nr 4
IX Liceum Ogólnokształcące
85-866 Bydgoszcz
ul. Z.Nałkowskiej 9

ARHIN ADVENTURE
EXPEDITION 2018

RUMUNIA
9 DNI (planowany termin: 16 lipca – 25 lipca 2018)
Harmonogram:
1 dzień – przejazd na trasie Bydgoszcz-Słowacja-Węgry-Rumunia (okolice
Kluż-Napoka)
2 dzień – zwiedzanie jednej ze stolic Transylwanii, czyli Kluż-Napoki
(starsze, węgierskie centrum miasta oraz młodsze, rumuńskie), zwiedzanie
Turdy (jednej z największych i najstarszych kopalni soli w Europie),
zwiedzanie Sigishoary (miasta, którego średniowieczna starówka została
wpisana na listę UNESCO, miejsca narodzin Włada Palownika, czyli
słynnego hrabii Draculi)
3 dzień – zwiedzanie największych atrakcji Brasova (Plac Rady, Czarny
Kościół, Katedra Prawosławna, zabytkowe centrum miasta) i jego najbliższej
okolicy - zamku Bran (znanego jako „zamek Draculi”) oraz zamku Peles
(letniej rezydencji królów rumuńskich)
4 dzień – zwiedzanie Bukaresztu (Plac Uniwersytecki, Ateneum, Plac
Rewolucji, Aleja Zwycięstwa i budynek Parlamentu) oraz przejazd na
nocleg do miejscowości nad Morzem Czarnym
5 dzień – odpoczynek i plażowanie (możliwy fakultatywny wyjazd do
bułgarskiej Warny)
6 dzień – zwiedzanie Konstancy (największe miasto na wybrzeżu), przejazd
na Cypel Konstancki (kasyno, meczet)
7 dzień – przejazd do Curtea de Arges (siedziba hospodarów wołoskich czyli władców tej krainy,
zwiedzanie dwóch najbardziej znanych cerkwi regionu – Książęcej i Metropolitarnej), podróż słynną
w Europie Trasą Transfogarską (malowniczo poprowadzoną drogę przecinającą Góry Fogarskie,
najwyższe pasmo Karpat Południowych), przejazd w okolice miejscowości Sibiu
8 dzień – zwiedzanie kolejnej znanej atrakcji Siedmiogrodu – potężnej cytadeli Alba Carolina w
mieście Alba Julia, wyjazd w drogę powrotną do Polski, nocleg na terenie Słowacji.
9 dzień – po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę powrotną do Bydgoszczy
Zakwaterowanie:
Apartamenty, pensjonaty i hotele, 8 noclegów
Wyżywienie:
8 x śniadanie, 7 x obiadokolacja
Transport:
2x Bus 8-osobowy
Cena: 2150 zł/osobę (przy 14 uczestnikach) zawiera:
transport
busem,
zakwaterowanie,
wyżywienie,
ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota pełniącego rolę
przewodnika; cena nie zawiera kosztów biletów wstępu (około 50 euro)
Szczegółowych informacji udziela nauczyciel geografii Arkadiusz Szulc
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (!!!)
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