BUKOWINA I MARAMURESZ
PROGRAM RAMOWY
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DZIEŃ 1
21:00 wyjazd z Krakowa.
DZIEŃ 2
Przyjazd w godzinach porannych do miejscowości Săpânţa, Unikalny „Wesoły cmentarz” jedna z
„katalogowych” wizytówek Rumunii. Jedyny ”wesoły” cmentarz w Europie w ciągu pół wieku
zgromadził tyle samo zwolenników ilu przeciwników.
Przejazd do Sighetu Marmației, gzie odwiedzimy „Muzeum Terroru”. Założone w byłym obozie pracy
przymusowej instytucja to bez wątpienia unikat nie tylko w skali krajowej ale i w kontekście całej
Europy Wschodniej. Vaclav Havel w marmaroskim muzeum zobaczył, obok obozu w Oświęcimiu,
najważniejszą inicjatywę pozwalającą zrozumieć traumę totalitaryzmu XX wieku. To jedyne muzeum w
Rumunii, które przybliża dzieje rodzimej odmiany komunizmu w szerokim kontekście europejskim:
spacer przez poszczególne sale poprowadzi zwiedzającego przez „chronologię terroru”: - od
pierwszych lat stalinizmu przez siedmiogrodzką partyzantkę górską kończąc na tzw. złotej epoce i
„Czjauszimie” – monumentalnemu projektowi, który zakładał totalną przebudowę rumuńskich miast i
wsi.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Bukowinę.
Po drodze przejedziemy malowniczą Doliną Izy. Zatrzymamy się w Bârsanie, w zespole
pielgrzymkowym
- swoistym panteonie architektury marmaroskiej,
jedni widzą rumuńską
Częstochowę, inni rumuński Licheń. To jedyny współczesny kompleks architektoniczny wybudowany
według reguł starej sztuki marmaroskiej.
Przejazd na Bukowinę.
Voroneț, – klasztor został ufundowany przez Stefana Wielkiego pod koniec XV w. Został wpisany na
listę UNESCO, dzięki niesamowitym zdobieniom wg kanonu bizantyjskiego, oraz licznym freskom. Jest
on uznawany za najpiękniejszy i najcenniejszy zabytek tego typu na Bukowinie.
Humor – zespół klasztorny rozciąga się w dolinie rzeki Humor, obiekt miał charakter obronny. Pod
koniec XVIII w. w trakcie austriackiej kasaty wypędzono stąd mniszki, które powróciły dopiero w 1990
r. Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej będąca secem monasyru została wpisana na listę UNESCO.
Przejazd do miejsca noclegu, zakwaterowanie, obiadokolacjai nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie, wykwaterowanie, dziś odwiedzimy kolejne perły wśród bukowińskich monastyrów.
Odwiedzimy miejscowość Watra Mołdawica, gdzie znajduje się monastyr – czyli prawosławny
klasztor. Z fundacji księcia Petru Raresza (XVI w.) zachowała się tylko cerkiew. Stanowi jedną z
najpiękniejszych cerkwi mołdawskich. Całość (w sposób typowy dla Bukowiny) ma wygląd podobny do
statku.
Przejazd do Monastyru Sucevita. Cerkiew zbudowana jest na planie trójkonchowym, z pewnym
odchyleniem od tradycyjnego orientowania. Monastyr został ufundowany przez przedstawicieli rodu
Mohyłów: Jeremiego, Szymona oraz Jerzego. W ten sposób Mohyłowie próbowali zaakcentować
potęgę swojej rodzącej się dynastii, nawiązując do podobnych fundacji swoich poprzedników (liczne
fundacje monastyrów to dzieła Aleksandra Dobrego, Stefana Wielkiego czy Piotra Raresza; za
panowania tego ostatniego, pół stulecia wcześniej, wykonano całą serię malowideł zewnętrznych na
ścianach cerkwi).
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Przejazd do hotelu na Maramuresz. zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie miasteczka Baia Mare. Tereny te były już ekploatowane
górniczo, kiedy graniczyły z Dacją (rzymską prowincją). Ok. 1400 lat później kopalnie i zwierzchność
nad Baia Mare przypadły w udziale rodowi Hunyady jako nagroda za bohaterstwo Jana Hunyadyego w
bitwach przeciwko najeźdźcom tureckim. Jan Hunyady ufundował katedrę św. Stefana, z której do dziś
przetrwała jedynie Wieża św. Stefana, która pozostaje charakterystycznym miejscem miasta. W 1469
r. król Maciej Korwin nadał miastu prawo do rozwijania swojego systemu murów obronnych i baszt,
wzmocnionego głębokimi fosami i palisadami strzegącymi przed najeźdźcami. Dzięki temu Baia Mare
stała się imponującą fortecą. Spacer po zabytkowym centrum. Wyjazd w godzinach popołudniowych i
przejazd na miejsce zbiórki
DZIEŃ 6
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wczesno – porannych.
CENA
950 zł /os. (szacunkowa cena dla naszych uczniów, która uwzględnia wszystkie bilety do
muzeów, cerkwi itp).

CENA ZAWIERA
➢ 3 noclegi w hotelach, pokoje 2 os. z łazienkami
➢ 3 śniadania, 3 obiadokolacje
➢ Transport autokarem
➢ Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
➢ Ubezpieczenie NNW + KL;
➢ VAT
UWAGI
➢ Do poruszania się po strefie Schengen potrzebny jest dokument podróży – paszport lub
dowód osobisty.
➢ Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów i
warunków atmosferycznych.
➢ Koszty dodatkowe związane z realizacją 30 euro (zbierane przez pilota w autokarze)
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