
                           

 

 

 

5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD – BEZ NOČNÝCH JÁZD 

ORADEA – TURDA – MEDIAŠ – SIGHISOARA – BRAŠOV – SINAIA – SIBIU – ALBA LULIA  

                  

 

 

 

PROGRAM: 
 

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, príchod do mesta Oradea (Veľký 

Varadín), ktoré bolo súčasťou Uhorského kráľovstva až do roku 1918. Dnes tu žije početná 

maďarská a malá slovenská menšina. Prehliadka centra mesta s divadlom, nádhernou synagógou, 

pri ktorej stojí pozoruhodný hotel Čierny orol. Odchod do mesta Turda, ubytovanie a nocľah.  

2. deň – raňajky, krátky presun, návšteva soľnej bane Salina Turda, kde sa soľ ťažila už v 13. 

storočí a dnes je zaujímavou turistickou atrakciou. Prehliadka opevnených kostolov v oblasti mesta 

Mediáš, z ktorých najzaujímavejší je Biertan s  trojitým opevnením. Transfer do mesta Sighisoara, 

prezývaného aj “sedmohradský Norimberg”, ktoré vďaka svojmu starobylému rázu tvorí bránu  

do Transylvánie a tiež je na zozname UNESCO. Návšteva rodného domu Vlada Tepesa, ktorý bol 

pre Brama Stockera inšpiráciou k svetoznámeho románu Dracula. Presun do mesta Brašov, 

ubytovanie a nocľah.  

3. deň – raňajky, krátky presun a následná prehliadka horského mestečka Sinaia, ktoré je bývalým 

letným sídlom rumunskej kráľovskej rodiny a je  nazývané „Perlou Karpát“. Pešia prehliadka  

k zámku Peleš, ktorý je so svojimi bohato zdobenými interiérmi jedným z najzachovalejších 

kráľovských  palácov v Európe. Návšteva najväčšej atrakcie Rumunska – hradu Bran, sídla 

legendárneho grófa Draculu. Návrat do Brašova, založeného v 13. storočí Rádom nemeckých 

rytierov, prehliadka historického jadra s radnicou  a Čiernou katedrálou, najväčšou cirkevnou 

stavbou na Balkáne. Prechádzka jednou z najužších ulíc v Európe, Strada Sforii, po prehliadke 

návrat do hotela a nocľah.  

4. deň – raňajky, návšteva mesta Sibiu s romantickým malebným mestským jadrom. Prechádzka 

Horným mestom s architektonicky zaujímavými  budovami smerom k Dolnému mestu s malými 

farebnými domčekmi. Hlavné námestie, ktorému dominuje majestátny Brukenthalov palác, je 

zapísané na zozname UNESCO. Odchod do starobylého mesta Alba Iulia, prehliadka centra  

s pevnosťou a románskou katedrálou s hrobmi Huňadyovcov. Ubytovanie a nocľah.  
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5. deň – po raňajkách presun do mesta Hunedoara, prehliadka hradu týčiaceho sa nad 

priemyselnou časťou mesta. História hradu sa spája s rodom Huňadyovcov a pôsobením Mateja 

Korvína a Gabriela Bethlena a je opradená mnohými legendami a tajomstvami.  

Transfer a návrat na Slovensko v neskorých večerných hodinách. 

 

 

 

            

 

 

KATALÓGOVÁ CENA: 285 € 

CENA S AKTUÁLNOU ZĽAVOU: 248 € 

Môže sa meniť, aktuálnu cenu preveríme.  
 
V cene je zahrnuté: 
doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3 *hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 

podľa programu bez vstupov.  

 

V cene nie je zahrnuté: 

Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 

komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 

EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 95 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za 

dvojsedadlo 100 EUR. Nástupné miesta: BA bez príplatku, NR, TT – 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE 

- 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.  

 

 

 

 

 

 

Program partnerskej CK Turancar 

Predajca: A-TOURS, Mariánske námestie 190/15, Žilina 

Tel.: 041 500 20 34, 0904 426 865 , atours@nextra.sk 

 

 


