
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních až večerních hodinách - nástup možný
na trase Hradec Králové - Praha - Brno. 

2.den: Dopoledne příjezd do městečka Bran, návštěva hradu, který
posloužil jako předloha k románu Drákula. Poté přejezd do centra
Sedmihradska,  nejkrásnějšího rumunského města - Brašova. Prohlídka
města - náměstí Piata Sfatului, Černý kostel a možnost výjezdu lanovkou
na horu Tampa. Ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích. 

3.den: Celodenní výlet do pohoří Bucegi. Po snídani přejezd autobusem
do horského města Busteni, z kterého pojedeme lanovkou až do 2000
m.n.m. ke skalním útvarům Sfinga a Babele. Poté nás čeká nenáročná
turistika s krásnými výhledy a možností výstupu na nejvyšší vrchol - Omu.
(cca 12 km). Návrat na ubytování do Brašova.

4.den: Výšlap v pohoří Piatra Craului. Po snídaní krátký přejezd do
městečka Zarnesti. Tůra přes soutěsku Prapastiile Zarnestilor na chatu
Curmatura. (cca 15 km) Závěrečný večer v Brašově. 

5.den: Návštěva překrásné středověké Sighisoary, rodiště drákuly Vlada
Tepese, případně túra v okolí Brašova. Poté přejezd pod pohoří Fagaraš
do Cartisoary, kde budeme ubytování v penzionu na 3 noci s polopenzí. 

6.den: Výjezd nádhernou silnicí Transfagarasan, v Rumunsku nazývanou
jako "Cesta světa", kde se natáčel i legendarní pořad Top gear. Možnost
několika výšlapů v nejvyšším pohoří Fagaraš.

7.den: Tůra v pohoří Fagaraš, možnost výstupu na Vanatarea lui Buteanu
(2507 m.n.m.). V případě nepřízně počasí výlet po okolí s návštěvou
opevněných kostelů, které zde stavěli Sasové, když museli čelit nájezdům
Turků. 

8.den: Po snídaní odjezd do města Sibiu, prohlídka města a odjezd zpět do
ČR.

9.den: Návrat v brzkých ranních hodinách.
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dopravu zájezdovým autobusem (klimatizace, občerstvení,
WC, video)
3x ubytování v hotelu v Brašově ve dvoulůžkových pokojích se
snídaní
3x ubytování v penzionu / chatičkách v Cartisoare s polopenzí
Pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999 Sb. 
Služby průvodce po celou dobu zájezdu + informační
materiály
Welcome a goodbye drink 

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje: 

vstupné do navštívených objektů, lanovka (cca 700 Kč)
ostatní stravování 
cestovní pojištění - možné sjednat u CK, včetně COVID krytí

CK MONDIAL

        
         cena: 8 500 Kč 

          www.ckmondial.cz
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