XIX Subariada – Rumunia
10-17 lipca 2019
Dzień 1

150 km

Spotykamy się rano w Oradea. Przejazd do Parku Narodowego Apusenii. Tu czeka Was kilkugodzinny
trekking po okolicach zapadliska Cetatile Ponorolui. Biwak na pięknej polanie na płaskowyżu Padisz.

Dzień 2

80 km

Dziś ponad połowa trasy w terenie. Będzie też kolejny trekking wąwozem Galbanei, do wodospadu, pod
którym chętni mogą zażyć baaardzo orzeźwiającej kąpieli. Po południu również spacer – tym razem na
punkt widokowy na zapadlisko Groappa Ruginoasa. Nocleg w hotelu, więc wieczorem postaramy się
zorganizować kolację z tradycyjnymi daniami i palinką.

Dzień 3

100 km

Dalej poruszamy się w obrębie PN Apusenii. Wąwóz Ordâncușei. Zwiedzanie jaskini lodowej Scarishoara. A
potem… sporo terenu, który zaprowadzi Was na grzbiet widokowej połoniny, na której rozbijemy biwak.

Kiedyś z tego biwaku trafił nam się taki oto widoczek:

Dzień 4

170 km

Przemieszczamy się nieco na wschód, w Góry Metaliferi. Pojeździmy nieco terenem po połoninach i lasach,
zobaczymy kilka malowniczych wapiennych wąwozów i jeden zamek. Zobaczycie też piękną zabytkową
wioskę Rimetea, rozłożoną u stóp tzw. Szeklerskiej Skały. Na wieczór zawitamy w uroczym pensjonacie.
I znów powinna czekać lokalna dobra kolacja!

Dzień 5

200 km

Najpierw zabierzemy Was do kopalni soli w Turda. Potem zobaczymy 1-2 warowne kościoły, z których
znany jest Siedmiogród. Będzie też nieco terenu. Wieczór upłynie już na spacerach po starówce Sighisoary,
najładniejszego miasta Transylwanii. Nocleg w hotelu.

Dzień 6

120 km

Przed południem zwiedzamy Sighisoarę. Na obiad ruszymy do kolejnej siedmiogrodzkiej wsi (Apold), gdzie
na terenie średniowiecznego warownego kościoła zrobimy piknik i spróbujemy produktów domowych od
mieszkańców tej wsi. Popołudnie to kręte drogi Wyżyny Siedmiogrodzkiej, malownicze opactwo cystersów
w Carta, a wieczorem biwak z widokiem na najwyższe pasmo Rumunii – Góry Fogaraskie.

Dzień 7

120 km

W tym dniu zaplanowaliśmy przejazd całą słynną trasą Transfogarską. Będą więc setki serpentyn,
wodospady, przepyszne widoki, kramy z pamiątkami, najwyższa w Rumunii zapora, malownicze jezioro
Vidraru i prawdziwy zamek Drakuli w Poienari. Nocleg w hotelu w Curtea de Arges.

Dzień 8

250 km

Główną atrakcją tego dnia jest przejazd kolejną słynną widokową trasą – Transalpiną. Jednak aby do niej
dojechać oraz aby dojechać na urocze miejsce biwaku w kolejnym paśmie gór Surenau trzeba będzie
pokonać sporo kilometrów krętych rumuńskich dróg. Jeśli pogoda dopisze… widoki murowane!

Dzień 9
Ostatni dzień w Rumunii. Do południa odwiedzimy Hunedoarę, aby zobaczyć dziwaczne wille bogatych
Romów oraz zwiedzić największy gotycki zamek w Rumunii. Kończący obiad i… w drogę do domu.

Przedstawiony program może ulec zmianie ze względu na dostępność miejsc noclegowych, awarie samochodów, warunki pogodowe i drogowe
lub inne czynniki niezależne od organizatora. Organizator zastrzega również możliwość modyfikowania programu według swojego uznania,
celem jego najlepszego dostosowania do aktualnych warunków oraz potrzeb grupy.

