Wraz z Biurem Turystycznym „MISTRAL” z Katowic
zapraszamy na pielgrzymkę:

TRANSYLWANIA - twierdza
rumuńskich Karpat
01 – 09 lipca 2017 r.
Program:
Dzień 1 - wyjazd z miejsca zbiórki (parafia św. Marii Magdaleny w Tychach). Nocleg w ok.
Oradei.
Dzień 2 – Śniadanie. Przejazd przez granicę Rumuńską. Oradea - zwana „perłą w koronie
Habsburgów.” Sybin - saskie miasto artystów o wielkim rynku, otoczony średniowiecznymi
kamieniczkami, z których spoglądają na turystów słynne „oczy miasta”. Spacer po bajecznej
starówce. Obiadokolacja i nocleg w ok. Sybina
Dzień 3 – Śniadanie. Przejazd legendarną Trasą Transfogarską, największym dziełem
N. Ceausescu. Cytadela Poienari - prawdziwy zamek księcia Draculi. Monastyr Curtea de
Arges – Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Obiadokolacja i nocleg w Bukareszcie.
Dzień 4 – Śniadanie. Bukareszt - m.in. starówka, ruiny starego dworu, cerkiew św.
Antoniego, Pałac Parlamentu (największa po Pentagonie budowla na świecie), bulwar Unirii,
katedra prawosławna i Pałac Patriarchy, cerkiew Księcia Radu i cerkiew Coltea, Pałac
Królewski, rzymskokatolicka katedra św. Józefa. Obiadokolacja i nocleg w Bukareszcie.
Dzień 5 – Śniadanie. Konstanca - postój przy symbolu świetności miasta – secesyjnym
kasynie nadmorskim. Potem czas na plażowanie w najsłynniejszym czarnomorskim kurorcie
Rumunii – Mamaia. Obiadokolacja i nocleg w Bukareszcie.
Dzień 6 – Śniadanie. Sinai - ukochane uzdrowisko królów rumuńskich. Park Zdrojowy.
Zwiedzanie bajkowego zamku Peles i tutejszego Monasteru. Busteni - wjazd kolejką linową
do górskiego schroniska Babele. Czas wolny na podziwianie widoków przepięknych gór
Bucegi i skalnego Sfinksa. Obiadokolacja i nocleg w ok. Braszowa.
Dzień 7 – Śniadanie. Braszów - kupieckie centrum Transylwanii otoczone przez
malownicze wzgórza. Słynny Czarny Kościół – największy kościół gotycki pomiędzy
Wiedniem a Stambułem. Bran – zamek księcia Draculi połączony ze skansenem. Rasnov –
wizyta w jednym z zamków chłopskich. Kościół warowny w Prejmer – druga specjalność
Siedmiogrodu. Obiadokolacja i nocleg w ok. Braszowa.
Dzień 8 – Śniadanie. Sigishoara - miejsce urodzenia Vlada Palownika i jedno z ostatnich
miast na mapie Europy, otoczone autentycznym średniowiecznym murem. Biertan warowny kościół ukryty wśród winnic i pagórków Transylwanii. Otoczony wioską, której
układ ulic nie zmienił się od kilkuset lat. Alba Iulia – antyczne miasto mogące poszczycić
się jedną z największych twierdz nowożytnych Rumunii. Obiadokolacja i nocleg w ok.
Krużu.
Dzień 9 – Śniadanie. Kluż - m.in. wielka halowa katedra św. Michała i wejście na punkt
widokowy nad starówką miasta. Pożegnalne spojrzenie na Transylwanię. Przejazd w
kierunku Polski i powrót na miejsce zbiórki

Cena 2.330 zł + 100 EUR obejmuje:
- przejazdy klimatyzowanym autokarem (WC, DVD, napoje za zł,)
- 8 noclegów w hotelach (pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami)
- 8 śniadań
- 7 obiadokolacji (bez napojów)
- ubezpieczenie NW i KL
- opiekę pilota - bilety wstępu
- miejscowych przewodników
- system audio guide

Zapisy i płatności:
1. Zapisy indywidualnie u ks. Damiana
2. I rata – 900 zł – płatne przelewem na konto Biura MISTRAL do 15
grudnia 2016 r. Dane do przelewu:
Śląski Bank Spółdzielczy “Silesia”
51 8437 0002 0010 0157 4443 0001
Biuro Turystyczne MISTRAL
ul. Kościuszki 4/4
40-049 Katowice
Tytuł wpłaty: „RUMUNIA – TYCHY”
3. II rata – 1430 zł płatna gotówką na spotkaniu przedpielgrzymkowym
w Tychach na początku czerwca 2017 r.
4. 100 EUR wpłacane dopiero w autokarze
>ie jest potrzebny paszport, wystarczy DOWÓD OSOBISTY!
Pielgrzymka jest wydarzeniem o charakterze religijnym, zakłada wspólną
modlitwę i codzienną Eucharystię.
Przy zapisie proszę o napisane na kartce następujące dane osobowe: imię
nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z dowodem osobistym), PESEL, numer
tel., informacje o przewlekłych chorobach (potrzebne to do ubezpieczenia,
wystarczy tylko informacja: „choruję”)
Kontakt – ks. Damian Jarnot, damjar@poczta.onet.pl, tel. 502606665, parafia:
032 227 22 42

Program wyjazdu stanowi autorską własność intelektualną i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem.

