
 

 

Koleżanki, Koledzy,  

 

Z inicjatywy kol. Zbigniewa Pękali z Ostrowca Świętokrzyskiego 

zainicjowany został cykl wyjazdów pod ogólną nazwą CZAK-Kresowy. Pierwsza 

taka wyprawa odbyła się w czerwcu 2012 r. na Ukrainą, a druga – w sierpniu 

2013 r. na Białoruś. Celem tych wyjazdów jest poznanie zabytków i przyrody 

dawnych ziem należących do Rzeczypospolitej oraz zaznajomienie się z losem 

Polaków dziś tam mieszkających. 

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK zawiadamia, że III wyjazd 

w ramach CZAKu-Kresowego odbędzie się od 31 maja do 6 czerwca 2014 r. na 

Bukowinę w Rumunii. Interesujący program krajoznawczy, który zawiera wiele 

odniesień do bukowińskiej polonii, został przygotowany przez Oddziału PTTK 

w Rzeszowie. W zaproponowanym programie znajdują się m. in. odwiedziny 

czterech głównych „polskich wiosek” (Sołoniec, Kaczyka, Plesza, Poiana Micului) 

oraz krótką wycieczkę do nieczynnej historycznej kopalni soli w Kaczyce, 

w której od 200 lat pracowali sprowadzeniu tu górnicy z Wieliczki i Bochni. 

Program przewiduje również kontakty z mieszkańcami, odwiedzanie polskich 

kościołów i polskiej szkoły.  

Szczegółowa propozycja programowa znajduje się w załączeniu. Chętnych 

na proponowany wyjazd uprzejmie prosimy o rejestrację przez formularz na 

stronie Oddziału PTTK w Rzeszowie: 

http://www.pttkrzeszow.pl/rezerwacje.html?s1s[]=%3Fonepage%3D1%26tourop_hotel%3DP

TTK_RZESZOW%257CPTTKRZESZOW_KLIENT 

w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.  

 

         Komisja Krajoznawcza 

           Zarządu Głównego PTTK 

 

 



 

RUMUNIA 

Maramuresz - Bukowina 

(termin 31 maja – 6 czerwca 2014 r.) 

propozycja programu 

 

1 dzień 

Rzeszów w godz. 09.30-11.30 krótka sesja popularnonaukowa wprowadzająca w merytoryczną 

tematykę wyjazdu – obiad – wyjazd z Rzeszowa o godz. 12.30 – przejazd do Rumunii przez 

Słowację i Węgry – przyjazd na pierwszy nocleg w Rumunii w przygranicznym Satu Mare (ok. 

godz. 22.00 czasu rumuńskiego, kolacja, nocleg. 

 

2 dzień  

śniadanie, Satu Mare (krótki spacer po secesyjnym centrum) – wyjazd w głąb Rumunii  

i zwiedzanie atrakcji regionu Maramuresz: – „wesoły cmentarz” w Sapanta – zabytki 

architektury drewnianej: zagrody, bramy, cerkwie w rejonie Budesti i w dolinie Izy (Birsana, 

Rozavlea, Bogdan Voda). Przejazd w miejsce zakwaterowania do  miejscowości turystycznej 

Borsza u podnóży gór Rodniańskich. Obiadokolacja, nocleg 

 

3 dzień 

śniadanie, Wyjazd na przełęcz Prislop (widoki górskie) - zjazd na Bukowinę w dol. Bistricy – 

Cirlibaba (grób-pomnik polskich Legionistów) –– przeł. Mestecanis (widoki) – Campulung 

Moldovenesc – monastyr Moldovita – monastyr Voronet (malowane klasztory-UNESCO). 

Przejazd w miejsce zakwaterowania w rejonie Gura Humurului lub Suczawy. Obiadokolacja, 

nocleg 

 

4 dzień 

śniadanie, „Pętla” po atrakcjach środkowej Bukowiny – malowane klasztory Humor i Sucevita 

(UNESCO), historyczny monastyr Putna, ośrodek garncarstwa i rękodzieła ludowego Marginea 

- wizyta w polskich wioskach Kaczyka (ew. zwiedzanie historycznej kopalni soli), Plesza lub 

Poiana Micului. Powrót w miejsce zakwaterowania, Obiadokolacja, nocleg. 

 

5 dzień 

śniadanie, „Pętla” po atrakcjach wschodniej Bukowiny – Suczawa (historyczne świątynie 

w centrum, monastyr Zamca, cytadela-zamek książęcy) – Dragomirna (barokowy obronny 



monastyr) – historyczny monastyry Slatina -  unikalna architektura ludowa w  Braiesti –  

powrót na kolację i nocleg (ewentualnie impreza integracyjna z polską społecznością w Nowym 

Sołońcu – dodatkowo płatne). Powrót w miejsce zakwaterowania, Obiadokolacja, nocleg. 

 

6 dzień 

śniadanie, Gura Humurului – Vatra Dornei (spacer po podgórskim, po-austriackim kurorcie) – 

przeł. Tihuta/Borgo (”zamek Draculi” i pomnik autora powieści) – Bistrita (spacer po 

średniowiecznej starówce, monumentalna późno-gotycka fara) – Dej – przejazd przez kotlinę 

Lapus, po drodze wybrane archaiczne drewniane cerkwie. Baia Mare lub okolica – 

zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg 

 

7 dzień 

śniadanie. Powrót do Polski przez Satu Mare – Węgry (Tokaj ew. obiad i zakupy winne) – 

Słowację. Planowany przyjazd do Polski ok. godz.19.00. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 21.00 

 

Koszt uczestnictwa przy grupie  

 30 os.: 1450 zł/os. 

40 os.: 1320 zł/os. 

Świadczenia zawarte w cenie:  

przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota – przewodnika,  6 noclegów w 

pokojach 2, 3 os. z łazienkami (w hotelach **/*** i  pensjonatach), wyżywienie: 6 

śniadań i 5 obiadokolacji, 1 kolacja, 1 obiad, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 

euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA 

 

Cena nie zawiera: 

Biletów wstępu, degustacji wina, wieczoru rumuńskiego z występem folklorystycznym 

oraz innych opłat obligatoryjnych wg programu w kwocie ok. 70 EUR/os. 

 

Uwagi: 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras (w uzasadnionych przypadkach). 

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub 

paszport) 

 

 


