
      ZAPRASZAMY  NA  ATRAKCYJNĄ  WYCIECZKĘ  DO: 

 MOŁDAWII  
                                na  której spędzicie osiem dni, poznając najważniejsze zabytki Mołdawii, 
                             a doświadczony pilot-przewodnik zadba o to, aby zobaczyć i usłyszeć jak 

   najwięcej  ciekawych rzeczy w miłej atmosferze. 

   
 PROGRAM    RAMOWY  propozycja  28.04 kwiecień - 05.05 maj  2018r. 

 
Dzień 1         Wyjazd z Chrzanowa – parking przy stacji paliw Shell    godz. 20.00                                         
                       Przejazd  Kraków- KORCZOWA,  granica:  RP-UA  (na trasie postoje)                                        
 
Dzień 2         Przejazd:  Lwów – IwanoFrankowsk – CZERNIOWCE,  zwiedzanie, obiadokolacja,      nocleg-hotel  
 
Dzień 3         śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na granicę:  UA-MD, odprawa-granica,  przejazd (ok.200km)                                         
                       Bricani- Edinet- Riscani- SOROCA- Floresti- BIELCE, zwiedzanie, obiadokolacja,          nocleg-hotel 
 
Dzień 4         śniadanie, wykwaterowanie, przejazd: Bielce- Floresti- Rabnita- SAHARNA- ORHEI- KISZYNIÓW,                                                
                       zwiedzanie, obiadokolacja,                                                                                                     nocleg-hotel 
 
Dzień 5         śniadanie, wyjazd  TIGHINA – zwiedzanie/zakupy, do Kiszyniowa, obiadokolacja,      nocleg-hotel 
 
Dzień 6         śniadanie, wykwaterowanie z hotelu,  wyjazd z Kiszyniowa,  przejazd na granicę: MD-RO , odprawa                                   
                       graniczna,  przejazd  przez  Rumunię do  BRASZOW,  obiadokolacja,                                nocleg-hotel 
 
Dzień 7         śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie: Braszow-SIGHISOARA-Turgu Mures-TURDA   
                       obiadokolacja,                                                                                                                              nocleg-hotel 
Dzień 8         śniadanie, wykwaterowanie z hotelu,  przejazd  przez Węgry- Słowację       (na trasie postoje) 
                       Przyjazd do Chrzanowa  na miejsce wyjazdu w godzinach nocnych. Rozwiązanie wycieczki.  

 

W/w program jest ramowy do uzgodnienia z klientem ewentualne zmiany.    Potrzebny paszport!!! 
 
Soroki    –     nad Dniestrem. Rezerwat krasowy. Twierdza Stefana III Wielkiego z 1489r                                                                                                       
Bielce     --    „stolica północnej Mołdawii, świątynia katolicka św. Archaniołów, ormiańska cerkiew  św. Grzegorza, Dom Polski                     
Saharna –    nad Dniestrem. Klasztor św. Trójcy , jaskinie mnichów, wodospad                                                                                                      
Orhei      --   rezerwat przyrody, czynny kompleks klasztorny (XII-XVII w)                                                                                                                                 
Tighina   --   twierdza                                                                                                                                                                                                
KISZYNIÓW - stolica Mołdawii: secesyjna zabudowa, Łuk triumfalny, Katedra, Cerkiew Narodzenia,                                                              
BRASZOW           -  historyczne centrum, katedra ,wzgórze Tampa                                                                                                                              
SIGHISOARA       -  starówka UNESCO, dom Drakuli                                                                                                                                                                
TURGU MURES  -  centrum, pomnik Józefa Bema                                                                                                                                                            
TURDA                 -   kopalnia soli 

 
Cena obejmuje: ubezpieczenie, pilot-przewodnik, autokar,  parkingi-opłaty drogowe  ,                                    
6 śniadania i 6 obiadokolacje,  6 noclegi hotelowe**/***     Wstępy do obiektów płatne indywidualnie. 

                                                                                                               
 

Cena wariantu w/w – podstawowego:                              oooyyyII 

 

Pierwsza rata – do 10.03 -250 zł                                           
Druga rata    -   do 10 .04 -300 zł                    telefon kontaktowy Koło ,, CABANKA ‘’  +48 -  604460923 
                                                                              www.cabankachrzanow.pl 
 

  550 zł  + 250 € w autokarze 


