Wyjazd techniczny – RUMUNIA
24-27.09.2018 r.

Dzień 1 – 24.09.2018, poniedziałek
Wylot do Bukaresztu o 14.30 (zbiórka na lotnisku Chopina 11.30).
Kolacja w Caru Cu Bere Restaurant. Podczas kolacji muzyka na żywo – koncert skrzypcowy.
Dzień 2 – 25.09.2018, wtorek
Spotkania branżowe - wizyta w oczyszczalni ścieków Bukareszcie.
Lunch w Hanu Berarilor (Beer Inn) Restaurant.
Zwiedzanie Bukaresztu z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie: Parlament
(wejście), Teatr Narodowy, Plac Rewolucji, Bulwar Zwycięstwa i Plac Zwycięstwa, Łuk
Triumfalny.
Degustacja wina na Starym Mieście – Lipscani area.
Kolacja w restauracji Hanul lui Manuc.
Dzień 3 – 26.09.2018, środa
Przejazd do Transylwanii – ziemi zamków i legend. Podczas przejazdu przystanek w mieście
Sinaia zwanym Perłą Karpat. Zwiedzanie zamków Peles i Bran.
Lunch w Queen Marie`s Tea Hause przy zamku Bran.
Kolacja w Gaura Dolce Restaurant i nocleg w Brasov.
Dzień 4 – 27.09.2018, czwartek
Spacer po Brasov i powrót do Bukaresztu. Podczas przejazdu wizyta w Catacuzino Palace
w Busteni.
Lunch w zamkowej restauracji – Canta Cuisine.
Wylot z Bukaresztu o 18.00.
Przylot do Warszawy o 18.45. Zakończenie wyjazdu.

Organizator wyjazdu zapewnia:
 Przelot na trasie Warszawa-Bukareszt-Warszawa (PLL LOT, linie rejsowe -bagaż główny:
20 kg, bagaż podręczny: 5 kg
 Spotkania branżowe i wymiana doświadczeń
 Zwiedzanie Bukaresztu z polskojęzycznym przewodnikiem
 Wyjazd śladami Draculi – szlak rumuńskich zamków
 Transfery lotnisko-hotel-lotnisko
 Zakwaterowanie w hotelu Golden Tulip 4* - 2 noce (Bukareszt)
www.goldentulipbucharest.com
Hotel Golden Tulip Victoria Bucharest znajduje się w centrum stolicy, przy historycznej ulicy
Calea Victoriei. Zaledwie krótki spacer dzieli go od takich atrakcji jak Pałac Królewski, sala
koncertowa Ateneul Român i Narodowe Muzeum Sztuki. Wszystkie pokoje są wyposażone
nowocześnie, posiadają dostęp do przewodowego i bezprzewodowego internetu,
indywidualnie regulowaną klimatyzację, minibar oraz telewizor z dostępem do kanałów
telewizji satelitarnej. Do dyspozycji Gości jest także sejf na laptopa, bezpłatny zestaw do
parzenia kawy i herbaty, otwierane okna oraz łazienka z suszarką do włosów i ręcznikami.
Restauracja hotelowa Victoria zaprasza na lekkie posiłki i napoje. Obsługa pokoju dostępna
jest od wczesnego rana do późnych godzin wieczornych.
 Zakwaterowanie w hotelu Drachenhaus 3* - 1 noc (Brasov).
www.drachenhaus.ro/pl-pl
Hotel Drachenhaus mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym budynku zaledwie 200 metrów
od strefy pieszej słynnej ulicy Republicii, Placu Rady i Czarnego Kościoła. Z jego okien
roztacza się widok na górę Tampa oraz średniowieczną część Braszowa. Wnętrza pokoi
zdobią odrestaurowane meble, dębowe i akacjowe podłogi oraz dywany z wełny
merynosów. Na wyposażeniu znajduje się przewodowy i bezprzewodowy internet, telewizor
z płaskim ekranem i dostępem do kanałów kablowych, łazienka wyłożona włoskim
trawertynem z okolic Tivoli. Codziennie rano w restauracji serwowane jest śniadanie
obejmujące dania do wyboru z karty. Na terenie obiektu znajduje się również sklep
z pamiątkami i bar.






Pokoje 2-osobowe typu standard (możliwość dopłaty do 1-osobowego)
Śniadania w hotelu
Lunche i kolacje w lokalnych restauracjach
Pełne ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
Opieka koordynatora wyjazdu

Dodatkowo płatne:
 Wydatki osobiste
 Mini bar w pokojach
 Pozostałe serwisy w hotelach

