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Usługi Turystyczne            mgr Aleksander Dymek 
„TOURIST TRACK”     30-857 KRAKÓW, ul. Duża Góra 32 G/2, 

  tel. 00-48 601 86-75-04        tel./fax. 00-48 12 658-60-54            e-mail: biuro@tourist-track.pl 
                                                   NIP:  679-176-05-25    REGON: 350571674 

               Konto: PKO s.a. II/O. Kraków 14 1240 1444 1111 0000 0936 8095 
-organizacja turystyki krajowej i zagranicznej, 
-przewodnictwo górskie, 
-pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych. 

Wpis do Ewidencji Organizatorów Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki    nr 01490 
Zezwolenie Marszałka Województwa Małopolskiego                                        nr D/39/99/123/2004                                                                                                  

 

                     Północna Rumunia  (Bukowina, Maramuresz)  
                          22 czerwca – 01 lipca 2023 r.  -  10 dni  
 
1. zbiórka uczestników  -  5.45 (Kraków, parking dla autokarów turystycznych przy ul. 
Wielopole, obok Poczty Głównej), wyjazd 6.00, przejazd przez Barwinek (PL/SK) – przejazd 
przez Słowację (postój na obiad we własnym zakresie),   przejazd przez Węgry do Rumunii, 
Săpânţa "wesoły cmentarz", zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w rejonie Sighetu 
Marmaţiei,  
 
2. śniadanie, Sighetu Marmaţiei - Miejsce Pamięci Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu 
(zwiedzanie),  atrakcje doliny Izy (drewniane cerkwie marmaroskie, architektura drewniana, 
bramy) – Bârsana – Rozavlea – Poienile Izei - Botiza - Ieud – Bogdan Voda, Berbești – 
mogiła legionistów z I-ej wojny światowej, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,  
 
3. śniadanie, przejazd na Bukowinę: Przeł. Prislop (panorama) – dol. Bystrzycy – 
Ciocănești (zabudowa bukowińska, muzeum pisanek wielkanocnych), Moldoviţa 
(malowany  klasztor), Voroneţ (malowany klasztor), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
w rejonie Gura Humorului, 
 
4. śniadanie, monastyr Dragomirna, cerkiew w Pătrăuţi, Siret (cerkiew Św.Trójcy, stary 
kirkut żydowski), Bălinești (cerkiew pw. Św. Mikołaja), Radauţi (średniowieczna cerkiew Św. 
Mikołaja, historyczna zabudowa, powrót na nocleg w rejonie Gura Humorului, obiadokolacja, 
nocleg 
 
5. śniadanie, całodzienna wycieczka w masyw gór Rarău (rezerwat „Skały księżniczki”), 
powrót na nocleg w rejonie Gura Humorului, obiadokolacja, nocleg 
 
6. śniadanie, Kaczyka (zwiedzanie kopalni soli, polskie sanktuarium maryjne), Arbore 
(malowana cerkiew), synagoga), Marginea  (ośrodek sztuki ludowej, garncarstwo), Putna 
(historyczny klasztor-nekropolia hospodara Stefana Wielkiego), Suceviţa (malowany 
klasztor), powrót na nocleg w rejonie Gura Humorului, obiadokolacja, nocleg 
 
7. śniadanie, Suceava – twierdza tronowa, ormiański monastyr Zamca, liczne świątynie w 
mieście (m.in.monastyr Św. Jana Nowego Suczawskiego), Hagigadar – cerkiew monastyru 
ormiańskiego, monastyr Probota, Baia – ruiny katedry rzymsko – katolickiej, powrót na 
nocleg w rejonie Gura Humorului, obiadokolacja, nocleg 
 
8. śniadanie, monastyr Slatina, Solca - cerkiew monastyru,  Nowy Sołoniec (polska wieś na 
Bukowinie), monastyr Humor (malowany klasztor), Plesza i Poiana Muculi – polskie wsie 
na Bukowinie, powrót na nocleg w rejonie Gura Humorului, obiadokolacja, nocleg 
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9. śniadanie, Vatra Dornei (spacer po słynnym poaustriackim uzdrowisku), Herina (kościół 
romański), Bistriţa (miasto osadników niemieckich, monumentalny kościół, średniowieczna 
zabudowa), Bistriţa - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,   
 
10. śniadanie,  przejazd powrotny przez Węgry i Słowację, na terenie Słowacji postój na 
obiad (we własnym zakresie), przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych,  
 

 
 
Cena: 

     3 400,00 zł          przy 25-30 uczestnikach 

     
 

 

 
W cenie wycieczki wliczono: 

1. przejazd autokarem komfortowym (WC, barek, TV) i opłaty drogowe, parkingowe itp… 
2. noclegi (9) w hotelach (***) – pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,                              
3. śniadania - 9 (z wyłączeniem pierwszego dnia),  
4. obiadokolacje - 9  (z wyłączeniem ostatniego dnia),                             
5. ubezpieczenie: koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki na sumę: koszty leczenia = 20 000 €, 

nieszczęśliwe wypadki = 15 000 zł i bagaż podręczny = 1 000 zł  – SIGNAL IDUNA 
6. profesjonalną opiekę pilocką i przewodnicką 
7. wpłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (20,00 zł / osoby) 
8. podatek VAT 

 
Nie wliczono:  

1. biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – sugerowana kwota:  ok. 40 €,  
2. dopłata do pokoju 1-osobowego – 800 zł,  
  

 


