
RUMUNIA - W POSZUKIWANIU DRAKULESCU
Kolejny już raz chcielibyśmy zachęcić prawdziwych turystów do odwiedzenia naszych

południowych  sąsiadów  oraz...  ich  południowych  sąsiadów.  Relacja  ta  prócz  swoistego 
sprawozdania z wycieczki  powinna zainteresować wszystkich tych,  którzy chcieliby przed 
wyjazdem i zaplanowaniem programu krajoznawczego otrzymać garść praktycznych porad 
związanych  z  wyjazdem  do  Rumunii  -  oczywiście  samochodowym  i  zorganizowanym 
samodzielnie - tak jak się to robiło dawniej.

Niestety  nie  wiadomo,  dlaczego  najnowsze  przewodniki  książkowe  dostępne  w 
księgarniach, w swojej części poradnikowej wspominają jedynie o podstawowych kwestiach 
formalnych  -  pozostawiając  czytelnika  bez  odpowiedzi  na  nurtujące  go  pytania.  Należy 
jednak  pamiętać,  iż  nawet  najnowszy  przewodnik,  poprzez  nieunikniony  czas  procesu 
zbierania  materiałów  przez  autora  oraz  sam  cykl  wydawniczy,  ma  w  rzeczywistości 
aktualizację na około 2 lata "do tyłu".

Z całą  pewnością  informacje  zawarte  w poniższym opisie  nie  będą przydatne 
konformistom  kupującym  wycieczkę  w  biurze  turystycznym,  oferującym  hotelowe 
noclegi, standardowe wycieczki po zawyżonych cenach oraz niespotykaną moc atrakcji 
w postaci... 14 - dniowego leżenia plackiem na plaży.

Dla wielu  z  nas  wycieczka  „do” lub „przez”  Rumunię  to  podróż  w odległe  czasy 
dzieciństwa,  kiedy to  w PRL-owskim paszporcie  (jeśli  ktoś  dostąpił  zaszczytu  posiadania 
takowego) widniała różowa pieczątka z wykazem krajów socjalistycznych, które można było 
odwiedzić na tenże dokument. Wśród dawnych wspomnień przywołujemy smak chałwy w 
puszkach,  widok  niekończących  się  pól  słonecznika  w  dzikiej  i  niebezpiecznej  Rumunii, 
(którą  należało  szybko  przejechać...  w drodze  do Złotych  Piasków Bułgarii)  czy obfitość 
towarów na pułkach sklepowych w węgierskich spożywczakach. Podróż po latach, śladami 
rodziców zawiedzie nas do całkiem innych (z małymi wyjątkami) miejsc... do odmienionych, 
europejskich i prawdziwie turystycznych kurortów. 

Jak co roku nasza wycieczka z założenia miała uciec, choć częściowo od stereotypów i 
utartych szlaków, zarówno w drodze do celu jak i na tzw. „miejscu”. To, co pokazała nam 
Rumunia to dwa światy, dwa oblicza - tłumów i gwaru w nadmorskich kurortach oraz pustek 
turystycznych, ciszy, realizmu w obszarach oddalonych od Morza Czarnego, choćby o kilka 
kilometrów. Wystarczyło tylko nie opisać tych miejsc w przewodnikach i już wkraczaliśmy 
do nieznanej  Rumunii  -  „poza  utartymi  szlakami”,  do  której  zapraszamy wszystkich,  dla 
których urlop nad „ciepłym morzem” nie jest tylko okazją do leżenia plackiem na plaży i 
cowieczornym zasypianiu przy pizzy z pilotem od telewizora w ręku. Innym dziękujemy za 
uwagę - dalej nie czytajcie, nie warto.

I tu - już na początku należy wspomnieć, iż Rumunia od czasów upadku komunizmu 
zrobiła tak ogromny krok naprzód w odniesieniu do infrastruktury turystycznej, że każdy, kto 
tu przyjedzie przyzna, że zasługuję na miano prawdziwie europejskiego, turystycznego kraju. 

Z minionych czasów pozostały już tylko ciągnące się po horyzont pola słoneczników z 
odwróconymi w stronę Słońca kwiatami...  

Zapraszamy zatem w podróż nad Morze Czarne...

Nasz wyjazd w 2012 roku rozpoczął się 16 sierpnia i zakończył  2 września. Trasa wiodła 
przez  Słowację  i  Węgry  oraz  Rumunię  uwzględniając  -  rzecz  jasna  -  warte  do  poznania 
atrakcje turystyczne położone na trasie przejazdu oraz w jej pobliżu (do 30 km "odbicia" w 



jedną stronę). W programie zwiedzania uwzględnialiśmy jako priorytetowe - zabytki wpisane 
na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  Ludzkości  UNESCO  z  oczywistych  względów.  Na 
miejscu - już w Rumunii - odbyliśmy kilka wycieczek, które proponujemy czytelnikom tego 
sprawozdania

!!! DO ZAŁATWIENIA PRZED WYJAZDEM !!!

1.  namiot, śpiwory i karimaty - namiot się nie przydał, ale w razie późnego przyjazdu do 
miejscowości planowanej jako docelowa w danym dniu, (np. z racji wydłużenia zwiedzania) 
warto  być  przygotowanym.  Śpiwory  rozkładaliśmy  tylko  na  kempingach  ze  względów 
higienicznych  oraz  podczas  noclegów  „na  trasie”,  a  karimaty  przydadzą  się  na  plażach 
zbudowanych z muszli małż i ślimaków - są wręcz niezbędne.
2.  dobre  sandały  -  w  Rumunii  temperatura  nad  morzem  i  na  „Stepach  Dobrudży”  jest 
naprawdę upalna,  a  w miastach,  w „adidasach”  ugotujemy sobie  nogi.  Dodatkowo suche 
powietrze  tak  charakterystyczne  dla  wybrzeży  Morza  Czarnego,  (całkiem  inne  niż  nad 
Adriatykiem) sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie wyższa.  Ponadto dno morza 
jest miejscami kamieniste, skaliste, a przecież jak wszędzie może trafić się szkło i kąpiel do 
końca urlopu mamy „z głowy”.
3.  apteczka  - jak na każdy urlop (przeciwbólowe, żołądkowe, plastry,  środki na oparzenia 
słoneczne).  Co prawda apteki są, ale warto mieć swoje własne wypróbowane specyfiki. Nie 
przydadzą  się  natomiast  repelenty,  gdyż nad  morzem,  wieczorem  (i  w  ogóle)  nie  ma 
komarów.  Zabierzcie ze sobą opakowania od leków, których używacie - w przypadku ich 
skończenia się lub zagubienia, na podstawie opakowania, gdzie znajduje się skład leku, w 
aptece kupicie lek zastępczy (nie dotyczy leków na receptę). 
4. ciepła odzież (do wybrudzenia) i do jaskiń, kask, latarki - „czołówki”, buty do jaskiń 
(kalosze lub buty górskie). Pamiętajmy, że Rumunia to nie Turcja i intensywne, choć krótkie 
opady, czy burze z małych chmur,  (których nie podejrzewalibyśmy nigdy o deszcz) mogą 
skutecznie  odebrać  nam  przyjemność  ze  spacerów.  Ubranie  to  przyda  się  także  przy 
zwiedzaniu podziemi - tak naturalnych jak i tych stworzonych przez człowieka.
5.  ubezpieczenie w podróży - my co roku bierzemy w Warcie PODRÓŻNIKA 30 - jest to 
dobry  i  pełny  pakiet  dla  podróżujących  własnym  samochodem  +  ZIELONA  KARTA  - 
bezpłatna i obowiązkowa w Rumunii.
6. dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne - też bierzemy w Warcie.
7. jedzenie - nie ma sensu zabierać jedzenia i alkoholu, bo to można kupić w marketach po 
cenie porównywalnej do tej w Polsce (z wyjątkiem napojów, które są droższe). Natomiast 
piwo w butlach 2,5 - litrowych jest naprawdę godne polecenia - jeśli nie dopijemy to można 
zakręcić i spożyć w dowolnie innym, acz rozsądnym terminie. Najbardziej polecane - wręcz 
będące „piwną wizytówką Rumunii” są: Noroc (znaczy „Na zdrowie”), Timişoreana i Ciuc.
8.  restauracje,  bary i  fast-foody -  można  by tylko  napisać:  GORĄCO POLECAMY !!! 
Obiad (do syta, a właściwie do granicy „ulania”) dla dwóch osób z piwem można zjeść w 
restauracji za 30-35 PLN. Koniecznie należy spróbować regionalnych potraw, wśród których 
królują  wspaniałe  i  tajemniczo  brzmiące:  "Sarmale  in  foi  de  viţă" oraz  "Tochitură 
dobrogeană" - danie pasterskie.
9. folia przeciwsłoneczna - na przednią szybę samochodu - NIEOCENIONA
10. przewodniki i mapy - są ogólnie dostępne w Polsce (NIESTETY KIEPSKIE) i opisujące 
jakżeby  inaczej  -  „standardy”.  Dodatkowo  problem  ten  potęguje  jedyny  mankament 
rumuńskiej  turystyki,  a  mianowicie  bardzo  skąpa  baza  punktów  informacji  turystycznej 
obsługiwanych przez ludzi. Są natomiast całkowicie nieprzydatne stanowiska elektroniczne 
mające pełnić funkcję IT. 

https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5783980052108374018
https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5784016641791163666
https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5784016641791163666
https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5784014029242517762


Na szczęście,  nie  ma  tu  problemu  z  porozumieniem  się  po  angielsku  z  młodymi 
ludźmi.  Poza tym na każdym kroku spotykaliśmy się  z  życzliwością  i  pomocą,  czy to  w 
miejscach noclegowych, restauracjach, a także w zwiedzanych obiektach, gdzie inni turyści 
po zapytaniu,  czy rozumiemy coś z tego, co mówi przewodnik oferowali  bezinteresownie 
tłumaczenie na angielski. 

W ogóle  „turyści  z  Polonez” są w Rumunii  traktowani  jak Niemcy w Chorwacji, 
Turcji, czy Włoszech. Nawet gdy nie szło dogadać się w języku uniwersalnym ludzie z chęcią 
i bez krępacji tłumaczyli nam jak potrafili najlepiej... zawsze z pozytywnym skutkiem. 
10.  paszporty -  niby ciągle obowiązują,  ale jest  umowa pomiędzy Polską,  a Rumunią że 
możemy granice przekraczać na dowód osobisty.
11. waluta - jak pokażą poniższe wyliczenia (stan na sierpień 2012r.) przy dłuższym pobycie 
i większej wymianie opłaca się zawieść do Rumunii Euro.
100 € = 401,00 PLN
100 € = 440,00 RON (ca wg banków w Rumuni)
100 RON = 105,00 PLN (wg kantorów w PL)
czyli za 440,00 RON otrzymanych ze sprzedaży Euro w Rumunii, zapłacilibyśmy w
Polsce 462 PLN - przepłacamy ca 60 PLN.
12.  legitymacja  studencka  -  warto  zabrać  (nawet  jeśli  posiadamy  taką  tylko  w  języku 
ojczystym) i legitymować się nią wszędzie - we wszystkich muzeach i parkach są zniżki dla 
studentów.
13.  autostrady i drogi -  tu sprawa jest prosta. Zaraz po przekroczeniu granicy z Rumunią 
należy  zakupić  winietę  30-dniową  (na  stacji  PETROM,  lub  w  punkcie  dawnej  odprawy 
paszportowej). Rumuńska winieta nie jest nakleją na szybę - tylko kartką papieru, którą należ 
przedstawić w razie kontroli Policji.

Na Węgrzech płatne są tylko autostrady, a więc nas „nie dotyczy”, a w Słowacji, jeśli 
pojedziecie dokładnie naszą trasą, też nie trzeba wykupywać winiety. 

WAŻNE: W Rumunii nie pogonimy, gdyż w co drugiej wiosce „suszy” policja drogowa. 
Mandat kosztuje  ok. 700 PLN, a do czasu jego opłacenia  (TYLKO PRZELEWEM), 
policja odbiera nam prawo jazdy, które przez ambasadę w Bukareszcie wraca do Polski, 
a do nas po uregulowaniu płatności  za mandat!!!  Do domu przez kolejne dwa kraje 
wracamy bez  prawa jazdy,  które  zastępuje  nam „świstek”  napisany  po  Rumuńsku. 
Naprawdę nie warto!!!  Kierowcy ostrzegają się o policji  miganiem światłami, ale nie 
zawsze załapiemy się na ostrzeżenie.  Co ciekawe rzadko trafimy na policjanta z tzw. 
„suszarką”, gdyż radary wmontowane są w policyjne auta. Takie auto ustawione jest w 
kierunku jadących, a policjanci spokojnie siedzą w środku.

14.  wyposażenie  samochodu  - takie  jak  obowiązuje  w  Polsce,  bez  względu  na  lokalne 
przepisy (np. Słowacy wymagają dwóch zestawów wszystkich żarówek samochodowych i pół 
apteki), co wynika z Konwencji Wiedeńskiej - doczytaj o konwencji w Wikipedii.
15. noclegi - jeśli unikniemy hoteli, a zarówno w trasie jak i na miejscu skorzystamy z moteli 
lub  pensjonatów to  za  pokój  2-osobowy z  łazienką,  TV-Sat  i  WiFi (jest  standardem w 
Rumunii)  oraz śniadaniem  powinniśmy się  zmieścić  w przedziale  70-100 PLN. Poniżej 
polecamy kilka obiektów.

WSZYSTKIE OPISANE OBIEKTY WRAZ Z DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (DO 10 m)  
MOŻNA OBEJRZEĆ KLIKAJĄC AKTYWNE LINKI W TEKŚCIE.

MAPKA STANOWI ZAŁĄCZNIK-PRZEWODNIK DO OPISANYCH TRAS - KLIKNIJ

https://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=117309563796411362012&aid=5783972911367406977#map


POLSKA

Dla ruszających z Warszawy wyjazd najlepszy byłby zanim miasto "zatka się" zupełnie. My 
ruszyliśmy o 5.00.  Dalej jedziemy na Radom - Ostrowiec Św. -  Tarnobrzeg -  Rzeszów - 
Krosno i dalej do symbolicznej granicy polsko - słowackiej w Barwinku.
UWAGA !!!: za dawnym przejściem granicznym najczęściej stoi policja słowacka, więc nie 
rozpędzajmy się zbytnio.
UWAGA !!!:  tankujemy  w Polsce,  ale  nie  na  ostatniej  stacji  przed  granicą,  bo  ceny  są 
zaporowe, tylko np. w Krośnie, Rzeszowie (na Auchan). Ogólnie ceny w "polskim zagłębiu 
ropy" są dużo wyższe od tych w centrum kraju. Lejemy taką ilość, która pozwoli nam na 
przejechanie Słowacji i Węgier, gdzie paliwo jest znacznie droższe od tego w Polsce - zaś w 
Rumunii ceny paliwa są porównywalne lub nieco wyższe od cen krajowych.
UWAGA  !!!:  winieta  na  Słowacji  obowiązuje  na  drogach,  które  oznaczone  są  jako 
Spoplatnené úseky - www.ssc.sk.  Nie warto ryzykować jazdy bez winiety, bo kary są bardzo 
wysokie.  Można  natomiast  pojechać  drogą,  którą  my  pojechaliśmy,  gdzie  winieta  nie 
obowiązuje, ale należy jechać DOKŁADNIE opisaną poniżej trasą.

SŁOWACJA

Za Barwinkiem we wsi o nazwie Krajná Poľana (około 6 km od granicy) skręcamy w lewo na 
Makovce i Havaj.
W  pierwszej  mijanej  miejscowości  Bodružal zaczynamy  naszą  przygodę  z  UNESCO  - 
Drewniana  cerkiew św. Mikołaja pochodząca z 1658 roku  - jedna z sześciu wpisanych na 
Listę w Słowacji - jest naprawdę godna odwiedzenia. Wstęp jest płatny. Świątynia znajduje 
się tuż przy drodze, na wzniesieniu, więc nie można jej przeoczyć.
W Makovcach skręcamy na Havaj (nr 575), gdzie zjeżdżamy na drogę nr 554 i jedziemy nią 
do miejscowości Oborin, gdzie skręcamy w drogę nr 552, a następnie za Novosadem w drogę 
nr 79 prowadzącą do Slovenskégo Novégo Mesta.

Jeśli ktoś chce przeżyć przygodę życia i sprawdzić w jak uwłaczających godności człowieka  
warunkach można spać - polecamy Autocamping Maria w Velatach. Nocleg płatny około  
10 Euro od osoby, a warunki gorsze niż w oborze, ale nie piszemy więcej - sprawdźcie sami.

Nocleg najlepiej wynająć w Trebišovie lub w motelu/hotelu przy trasie - do 40 km od granicy 
węgierskiej. Właśnie na tym odcinku jest sporo Motorestów.

WĘGRY

Kolejny dzień zaczynamy od przekroczenia symbolicznej granicy słowacko - węgierskiej w 
miejscowości o nazwie znanej z CK Dezerterów - Sátoraljaújhely.
UWAGA !!!: na Węgrzech winiety obowiązują tylko na autostradach.

Tym  samym  znaleźliśmy  się  w  zasięgu  kolejnego  UNESCO  -  Krajobrazu     Kulturowego   
Tokaju.     Oprócz licznych miejscowości i winnic wpisanych na listę, jest tu 7 piwnic winnych, 
gdzie  możemy  podziwiać  dojrzewające  wina,  a  także  poznać  cały  proces  produkcji 
miejscowych  trunków.  Ponadto  istnieje  możliwość  degustacji  i  zakupu  win,  z  których 
szczególnie polecamy Tokaj Szamorodni i  Tokaj aszú, ale są tam również inne niezliczone i 
trudne do zapamiętania marki. Najlepiej od razu udać się do największej z piwnic (UNESCO) 
w miejscowości  Tolcsva  położonej  mniej  więcej  w  połowie  drogi  pomiędzy  Tokajem,  a 
granicą ze Słowacją, przy drodze nr 37. Znaki UNESCO poprowadzą nas do Muzeum Win 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490172011148938850
https://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490172114719259922
https://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490172114719259922
https://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490172114719259922
http://picasaweb.google.com/Poniek3/UNESCO#5490522319549587634
http://www.ssc.sk/


(Bormúzeum),  położonego z samym centrum wsi. Tam parkujemy samochód i  zwiedzamy 
muzeum (choć ceny biletów są tylko w forintach,  można nieoficjalnie  płacić  w Euro).  W 
muzeum poznamy rodzaje win tokajskich oraz historię rozwoju regionu winnego, robiąc tym 
samym  wstęp  przed  głównym  punktem  programu  zwiedzania.  Ekspozycja  nie  wymaga 
żadnego komentarza - mówi sama za siebie.

Po zwiedzaniu muzeum zaczynają się przysłowiowe "schody" wynikające z poważnej 
bariery  językowej.  Ogólnie,  w  regionie  jest  niezliczona  liczba  piwnic  winnych,  ale 
znalezienie tej właściwej nie jest łatwe, ponieważ miejscowi zapytani o piwnice wskazują te 
zamienione  na  restauracje  -  małe,  nie  efektowne  lokale,  nie  posiadające  wartości 
krajoznawczo - turystycznej.

Napis  "Pince",  czyli  piwnice  pojawią  się  w  tym  regionie  na  każdym  kroku  i 
najczęściej składa się z nazwiska właściciela "x" i dalej Pince. Zatem po wyjściu z muzeum 
szukamy i pytamy o "OREMUS PINCE". Piwnice te położone są w górnej części wioski, a 
spacer do nich od muzeum zajmie nam 15 minut. Jak już znajdziemy główne wejście są dwie 
opcje... Jeśli ktoś nas zaczepi i sprzeda bilet wstępu to warto zapłacić - jeśli nie, to po prostu  
wchodzimy i zwiedzamy. 

Trudno jest opisać to co można tam zobaczyć,  ale dość wspomnieć,  że: podziemia 
mają kilka kilometrów  długości i są w całości oświetlone.  Pleśnie  ,    dzięki którym dojrzewa 
wino obrastają całe wnętrza korytarzy, komnat, mebli i żyrandoli, a pełne butelki wina, no cóż 
stoją setkami, albo tysiącami... luzem ! Wrażenie nie do opisania, dlatego odsyłamy do galerii 
zdjęć.

Dalej kierujemy się do Tokaju (w Bodrogkisfalud skręcamy na drogę nr 38), gdzie w
centrum (dobrze oznaczona droga do Rynku - napis:  Fo ter, czyli rynek), oprócz  fontanny 
Bachusa  możemy  poczuć  klimat małego  podgórskiego  miasta  i  zwiedzić  "RAKOCZI 
PINCE". Niestety informacja po polsku mówi, że zwiedzanie tylko z degustacją, a cena, no 
cóż  "zaporowa".  Ponadto  piwnice  w  Tolcsvie  są  większe,  więc  Rakoczi  możemy  sobie 
odpuścić. Na wejściu do piwnic znajduje się tablica informująca o wpisie regionu tokajskiego 
na listę UNESCO.

Dalej jedziemy drogą nr 38 do Nyíregyháza, a następnie przez Nyírbátor do małego 
przejścia granicznego Mérk/Vállaj - Urziceni i jesteśmy już w kraju docelowym.
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Trasa przejazdu przez Węgry, uwzględniająca zwiedzanie Krajobrazu Kulturowego Tokaju.

RUMUNIA

UWAGA  !!!  -  na  przejściu  ustawiamy  się  na  pasie  dla  obywateli  UE  oznaczonego 
gwiazdkami Unii. W brew temu, co opisują przewodniki odprawa wygląda następująco:
Po  podjechaniu  do  stanowiska  celników  rumuńskich  zatrzymaliśmy  się  i  wyciągnęliśmy  
dowody osobiste. Dialog z celnikiem wyglądał następująco:
Celnik: Poland ?
My: Tak
Celnik: Ciao !
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o odprawę.
UWAGA !!!! - za przejściem granicznym należy wykupić obowiązkową winietę (najlepiej 30 
dniową) - okienko, w którym kupimy winietę znajduje się w budynku za jedyną w Urziceni 
restauracją.
UWAGA !!!! - w Rumunii, na terenie zabudowanym jest bardzo dużo "drogówki" !!! Niech 
nikogo nie zwiedzie fakt, że policjant nie celuje w nas radarem jak w Polsce lub, że radiowóz 
jest pusty. Radary umieszczone są na stałe na przedniej szybie radiowozów.

Nocleg  proponujemy  w  Carei  http://www.hotelincarei.ro/ (duże  pokoje,  łazienka, 
WiFi, blisko do centrum) lub w Zalău, gdzie moteli i hoteli jest w bród. (tylko nie w Hotelu 
Patry`s z grzybem na ścianach i wybijającym smrodem z łazienki.)

Dalej przez Carei - Tăşnad (droga 1F) - Zalău (droga E81) do miejscowości Poarta 
Sălajului,  gdzie  koniecznie  musimy  obejrzeć  pierwszy  z  akcentów witającej  nas  powoli 
Transylwanii  -  krainy  różniącej  się  kulturowo  i  religijnie,  a  co  za  tym  idzie  także 
architektonicznie  od  pozostałej  części  „prawosławnego”  kraju.  Fakt  ten  związany  jest  z 
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wielowiekową obecnością na tych terenach ludności pochodzenia niemieckiego osiedlającej 
się  na  terenach  Siedmiogrodu  począwszy  od  XII  wieku.  Trzon  osiedleńców  pochodził  z 
zachodnich Niemiec oraz terenów dzisiejszej Belgii,  Holandii  i  Luksemburga.  Tę mozaikę 
ludnościową Transylwania  zawdzięcza  królom węgierskim,  którzy po  podbiciu  tych  ziem 
zorganizowali  intensywną  akcję  osadniczą  chłopów  -  zwanych  dzisiaj  Sasami 
Siedmiogrodzkimi.

Położony  w środku  wsi,  na  wzgórzu  kościół  p.w.  św.św.  Archaniołów  Gabriela  i 
Michała z XVII w. jest jedną z licznych drewnianych świątyń znajdujących się w okolicy, a 
jego  architektura  z  wysoką,  wręcz  nieproporcjonalna  wieżycą  oddaje  ducha  „obronności 
budowli  sakralnych”  -  cechy  nader  często  spotykanej  w  budownictwie  transylwańskim. 
Również w układzie urbanistycznym wsi, od tego miejsca będzie można dostrzec domy z 
charakterystycznymi  naczółkowymi  dachami,  ustawione szczytem do drogi i  zamknięte  w 
czworobok  wraz  z  zabudowaniami  gospodarczymi  z  nieodzownym  murem  bramnym  - 
wszystko w celach oczywiście... obronnych.   
Podążamy dalej drogą 1f do Nădăşelu, gdzie tuż przed Cluj - Napoca odchodzi droga 108c. 
Tu  skręcamy w prawo w 108c  i  po  kilku  kilometrach  w  drogę  103k  (kierowany jest  tu 
tranzyt).  Dzięki  temu  objedziemy  Cluj  -  Napoca  i  zaoszczędzimy  około  1,5  h  czasu. 
Następnie wyjeżdżamy na drogę nr 1, która za Gilău wprowadza na obwodnicę Cluj - Napoca 
- autostradę A3.

Objazd Cluj - Napoca

Z autostrady A3 zjeżdżamy do miejscowości Turda, gdzie czeka nas kolejna atrakcja, tym 
razem podziemna - Kopalnia Soli (Salina Turda). 

Początki  eksploatacji  złóż  soli  sięgają  tu  czasów  dacko-rzymskich,  choć  okres 
głównego rozwoju przypada na epokę średniowiecza, kiedy to istnienie kopalni zapewniało 
mieszkańcom dobrobyt.
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W XVIII w. działało tu pięć szybów, które w kolejnym stuleciu zaczęły podupadać w 
związku z rozwojem kopalni w Ocna Mureş. Pomimo wielu prób modernizacji i rozbudowy 
obiektu, Salina Turda została zamknięta w 1932 r., aby otworzyć swe podwoje dla turystów w 
roku 1992 r. Wejście do kopalni możliwe jest od strony miasta lub z północno wschodniego 
krańca Chodnika Franciszka Józefa, gdzie znajduje się duży parking. Dojazd do kopalni jest 
bardzo  dobrze  oznaczony  (w  mieście  poruszamy  się  za  drogowskazami  turystycznych  – 
przeważnie  w kolorze  brązowym), a  zwiedzanie  odbywa się  samodzielnie,  więc  choć nie 
mamy przewodnika, który goni grupę „na czas”, mamy czas aż do zamknięcia obiektu.

Tuż za  pochylnią  wejściową, rozpoczyna się  chodnik Franciszka Józefa  z  1853 r., 
który stanowi główny ciąg kopalni łączący oba otwory. W niektórych miejscach jego  strop 
przypomina  dzieła  A.  Gaudiego.  Z  chodnika  odchodzą  w  bok poszczególne  pochylnie, 
poprzecznie i inne ciągi doprowadzające do komór wyrobiskowych. Jego całkowita długość 
wynosi  916.65 m, zaś przekrój w początkowej części prostokątny, zamienia się w łukowaty 
na odcinku biegnącym do miasta. Z ruchomych zabytków techniki możemy obejrzeć kierat w 
Komorze Crivacului z poł. XIX w., lecz najpiękniejszą częścią kopalni są dwie ogromne sale 
- Rudolf i Teresa. Ich wysokość najlepiej ocenić z  galerii widokowej w Komorze Rudolf., 
której  strop  znajduje  się  ponad  60  metrów nad  spągiem  lub  zliczając  poziomy  klatki 
schodowej  ,    biegnącej jednak tylko do połowy sali. Ściany komory zdobią  stalaktyty solne i 
inne  wtórne  formy  naciekowe.  Sala  pełni  funkcję  podziemnego  uzdrowiska,  wesołego 
miasteczka i terenu sportowego (boiska oraz mini-golf). Kolejna, jeszcze wyższa komora o 
nazwie Teresa posiada podziemne jeziorko solankowe oraz dwukrotnie większą wysokość od 
Sali Rudolfa (w której wykuto  „okno widokowe” na Komorę Teresa). Po jeziorku za małą 
opłatą można  popływać łódką. W kopalni znajduje się także niewielka  kapliczka górników 
solnych  zlokalizowana  nad  Komora  Teresa.  Wejście  od  strony  północno  -  wschodniej 
otoczone  jest  okresowymi,  słonymi  jeziorkami z  ciekawą  roślinnością  halofilną  m.in. 
kwitnącym w blado-różowym kolorze , bardzo rzadkim - jaskrze solnym. 
 

Z  Turdy  wracamy  na  autostradę  A3  lub  na  drogę  nr  15  i  jedziemy  dalej  do 
miejscowości Iernut, stąd kierujemy się na drogę 14a do Mediaş, a z Mediaş drogą nr 14 
(około 13 km) do Copşa Mică (kierunek Sibiu). Tuż przed Copşa Mică skręcamy za znakami 
do  małej  wsi  Valea  Viilor  (droga  nr  142G),  gdzie  zwiedzamy  pierwszy  obiekt  z  Listy 
UNESCO w Rumunii - jeden z kościołów warownych Transylwanii. Wstęp do kościoła jest 
bezpłatny, ale obok znajduje się małe muzeum, do którego wejście jest płatne. Warto przede 
wszystkim  wejść  na  wieżę  i  zobaczyć  piękną  panoramę  opisywanej  wcześniej  typowej 
zabudowy wsi transylwańskiej oraz  dzwony (choć samo wejście po drewnianych schodach 
trzymających  się  "na  słowo  honoru"  jest  dla  ekstremalistów,  którzy  nie  mają  lęku 
wysokości !!!). Kościół znajduje się w samym centrum wsi i powstał na przeł. XV i XVI w., a 
w jego architekturze  na  pierwszy plan wysuwa się  funkcja  obronna -  masywne  wieże  ze 
stanowiskami strzeleckimi oraz machikułami, oraz mur otaczający całą świątynię.

I od tego miejsca "transylwańskość" będzie nam już towarzyszyć przez długi czas. 

UWAGA !!! - nie warto rezerwować noclegów na trasie w Rumunii, bo co kilka kilometrów 
są  24-godzinne  motele  przy  stacjach  benzynowych,  które  za  80-100  PLN oferują  bardzo 
przyzwoite  warunki  (pokój  2-osobowy  z  pełnym  węzłem  sanitarnym)  oraz  bezpieczny 
parking.  My zostawialiśmy  w samochodzie  na  noc  właściwie  wszystkie  rzeczy.  Ponadto 
możemy zjeść kolację i śniadanie o dowolnej porze nocy i dnia.

Nasza drogą prowadzi dalej do Sibiu (droga nr 14). Tuż za miejscowością Șura Mare 
wjeżdżamy na obwodnicę miasta (A1) i wylatujemy na drodze nr 1 przed Veştem.
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Teraz czeka nas najciekawszy odcinek drogi nr 7 (E81) biegnącej Doliną Olt (Aluty), 
pomiędzy Górami Fogaraskimi i Górami Cozia (po wschodniej stronie), a Górami  Cindrel, 
Lotru i Căpăţânii (po stronie zachodniej). Widoków nie da się opisać !!! Droga jest bardzo 
dobra, dwupasmowa na podjazdach, więc właściwie nie ma tam korków.

Warto  zatrzymać  się  na  jednym  z  wielu  parkingów  z  restauracjami,  karczmami, 
barami  i  zjeść  tani  obiad,  a  ponadto  można  tu  kupić  bezpośrednio  od  "producenta" 
miejscowe... "oscypki" oraz transylwańskie specjały kuchenne, których mnogość powoduje 
oczopląs.

Ostatni najbardziej "górski" odcinek prowadzi przez Park Narodowy Cozia, a chwilę 
potem dojeżdżamy do Râmnicu Vâlcea (znajduje się tu wiele dobrych i tanich moteli), skąd 
kierujemy się na drogę nr 7 (E81) do miejscowości Piteşti i tu wlatujemy na  autostradę A1 
(E81) biegnącą do Bukaresztu. Przejazd jest naprawdę korzystny (bez dodatkowych opłat), bo 
w krótkim czasie pozwala nam pokonać ponad 100 km.

UWAGA !!! - tuż przed Bukaresztem, kiedy zobaczymy duże Centrum Handlowe, zjeżdżamy 
z autostrady w prawo,  tak  jakby na to  centrum,  a  następnie  kierujemy się  na  obwodnicę 
Bukaresztu, która na mapach oznaczona jest jako droga 100A, zaś w terenie jako CB (Centura 
Bucuresti).
UWAGA !!! - nikt nie jest w stanie polecić najszybszego sposobu na przejechanie Bukaresztu 
- czy jechać przez miasto,  czy obwodnicą.  TO JEST LOTERIA !!! Zarówno miasto jak i 
obwodnicą mogą być  zakorkowane lub nie.  Jeśli  zdecydujemy się jechać przez Bukareszt 
musimy mieć koniecznie: plan miasta i świetnego pilota (czytaj: bystrego i rozgarniętego).

Jazda  przez  Bukareszt,  którą  wybraliśmy,  dla  kierowcy  może  być  dosyć  stresującym 
przeżyciem,  gdyż  kierowcy  rumuńscy  nieustannie  trąbią  na  siebie  i  nie  używają 
kierunkowskazów.  Do  tego  należy  uważać  na  trolejbusy,  dziwne  skrzyżowania,  które  po 
jednej stronie mają trzy pasy, zaś za skrzyżowaniem „kurczą” się do dwóch pasów oraz liczyć 
się z brakiem znaków poziomych na jezdni (brak namalowanych pasów). Świetnym natomiast 
rozwiązaniem są liczniki na światłach, które informują o czasie zmiany świateł.
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Objazd Bukaresztu (CB)

Za Bukaresztem autostrada A2 prowadzi do Feteşti, a dalej przez most na Dunaju (przechodzi 
pomiędzy przęsłami zabytkowego mostu kolejowego - rewelacja !!!) w Cernavodă.

UWAGA !!!  - przy autostradzie znajdują się punkty obsługi pasażera - parking, toaleta, co 
jakiś czas stacja benzynowa - praktyczna rada: zanim skorzystasz z mycia rąk (tzn. pobrania 
mydła), sprawdź czy jest woda w kranie.
UWAGA !!! - w Feteşti pobierana jest opłata za przejazd przez most; dalej biegnie autostrada, 
aż do Constanțy. Nie warto jechać inną drogą, bo przejechanie tego odcinka jest naprawdę 
błyskawiczne.
UWAGA !!! - na odcinku od Cernavoda do Constanty nie ma stacji benzynowych !!! Jest to 
świeżo  wybudowany  odcinek  autostrady,  nadal  w  trakcie  rozbudowy  i  należy  przed 
Cernavoda zatankować auto na co najmniej 150km.

Za Constantą należy kierować się na Mangalię (nr 39 -E 87). Stąd znów dwupasmówką (tak 
naprawdę 4 pasy przedzielone podwójną linią ciągłą) jedziemy przez skraj czarnomorskich 
kurortów  letniskowych  do  miejscowości  COSTINESTI,  która  w  odróżnieniu  od  drogich, 
luksusowych  i  „hotelowych”  Mamai  i  Mangali  oferuje  niezliczoną  ilość  miejsc  w 
pensjonatach i kwaterach prywatnych o naprawdę wysokim standardzie. My polecamy „Vile 
Proto” - http://www.costinestivila.ro/ - (położona w centrum, kilka minut do morza, pokoje 
z łazienkami,  grill,  tarasy z parasolami,  kuchnia i  lodówki do dyspozycji,  WiFi.)  Ponadto 
gospodarz  Aleksander...  no  cóż...  Aleksander  jest  zakochany w Polsce,  można  się  z  nim 
dogadać po angielski, francusku i włosku, robi nalewki, wina i częstuje Ţuicą (nie piszemy, 
co to - trzeba spróbować) ... zagaduje od rana i naprawdę opiekuje się gośćmi. PRAWDZIWY 
GOSPODARZ !!!

Od teraz przez kilka dni nasza baza wypadowa do poznania atrakcji Dobrudży będzie 
znajdować  się  tu.  Oczywiście  prócz  zwiedzania  można  zażywać  kąpieli  (w  sierpniu 
temperatura wody 26-28oC !!!), a wieczorem... tu życie toczy się  całą dobę nie wyłączając 
sklepów spożywczych.

Przejdźmy się zatem na plaże, gdzie wita nas „symbol” Costinești - wrak, osiadłego w 
latach 60- tych, greckiego okrętu  "Evangelia". Nieopodal znajdują się natomiast niemieckie 
schrony  z  okresu  II  wojny  światowej   (schron  do  ognia  czołowego,  schron  do  ognia 
dwubocznego oraz  trzeci  do  ognia  bocznego),  które  kiedyś  broniły  pozycji  z  wysokiego 
klifu... 

Plaża po północnej stronie kanału portowego jest piaszczysta, ale i bardzo zatłoczona, 
zaś  ta  po  stronie  południowej  usłana  jest  muszlami  małż  i  ślimaków,  ale  bez  problemu 
znajdziemy tam dla siebie miejsce nawet w godzinach „szczytu plażowego”. 

Nieco  bardziej  na  południe,  tuż  za  „rogatkami”  Costinești  tłoczne  uliczki  i  plaże 
zamieniają  się  w  odludzia,  gdzie  możemy  obejrzeć  klify i  ich  mieszkańców  np.  mewy 
srebrzyste, które na okolicznych polach mają swoje  miejsca gniazdowania. Natomiast  pod 
klifami znajduje się „mewia stołówka” z pięknymi okazami muszli ślimaków i małż z Morza 
Czarnego, które można kupić „na sztuki” na straganach, albo samemu zbierać na kilogramy w 
okolicach Costinești. Tu z urwistego brzegu morskiego możemy zobaczyć luksusowe hotele i 
kurorty położone na północ od Mangali - Olimp, Neptun, Jupiter, Aurorę, Venus i Saturn. 

Wycieczka - Constanța

Constanța to dawna grecka kolonia założona przez mieszkańców Miletu jako Tomi w 
VI w.  p.n.e. oraz najstarsze  istniejące  miasto  w Rumunii.  Szczyt  prosperity  gospodarczej 
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miasta  przypadł  na  okres  protektoratu  Rzymu  w  I-II  w.  n.e.,  kiedy  to  prowadzono  tu 
ożywioną wymianę handlową z Grecją, Azją Mniejszą i Egiptem. Dziś Constanța jest jednym 
z najważniejszych i największych miast w tym kraju oraz głównym, czarnomorskim portem 
pasażerskim, handlowym oraz wojennym.

Przy  wjeździe  do  miasta  napotkamy  „witacz” przypominający  o  funkcji  portowej 
Constanțy. Zwiedzanie rozpoczynamy od Parku Archeologicznego z fragmentami zabudowy 
antycznego Tomis pochodzącymi z III w. oraz umocnieniami wzniesionymi w VI w. przez 
cesarza Justyniana.  Na skraju parku, na ścianie jednego z domów możemy także obejrzeć 
mapę z historycznym zasięgiem Dobrudży oraz lokalizacją antycznych i współczesnych miast 
wchodzących  w  jej  skład.  Wśród  zabytków  tu  zgromadzonych,  na  szczególną  uwagę 
zasługują znacznych rozmiarów amfory kupców z Tomis, służące do przechowywania zboża i 
wina.  Kontynuując  spacer  warto  także  zatrzymać  się  na  chwilę,  przy  monumentalnym 
Pomniku Wolności. Nieopodal swoją siedzibę ma Muzeum Rumuńskiej Marynarki Wojennej 
znajdujące się w dawnym budynku Szkoły Morskiej z pocz. XX w. 

Drogę do „starego miasta” otwiera niewielki skwer z Pomnikiem Romulusa i Remusa 
przypominający o okresie protektoratu Rzymu nad miastem w I w. Zaraz za pomnikiem warto 
zwrócić uwagę na Muzeum Etnograficzne w budynku dawnej poczty w stylu mauretańsko - 
narodowym z  1888  r.  Wśród  zwartej  zabudowy  tej  części  miasta  wyróżnia  się  minaret 
meczetu Hunchiar Dżamija z l. 1867 - 69 wzniesionego za panowania sułtana Abdul Azisa - 
jeden z wielu znaków wielokulturowości miasta, podobnie jak pobliska synagoga zbudowana 
w stylu mauretańskim na przeł. XIX/XX w. 

Dochodząc do  Placu Owidiusza (Ovidiusz Naso - banita, który w znienawidzonej  przez  
siebie /”prowincjonalnej” jak pisał/ Konstancie, stworzył dzieło swojego życia - "Sztukę Kochania" -  
„Ars Amandi”. W swych "Listach" narzekał na klimat Dobrudży i na prowincjonalność Tomis oraz  
wyrażał  tęsknotę za rodzinnym Rzymem, do którego nigdy już nie wrócił.) - „miejskiego rynku” 
pojawia się lokalna dominanta w krajobrazie - Wielki Meczet z l. 1910 - 12 - jedyny tego typu 
przykład królewskiej fundacji dla mniejszości tureckiej w Rumunii, która osiedlała się tu po 
przyłączeniu Dobrudży do Turcji w XV w. Jedną z pierzei placu zajmuje gmach  Muzeum 
Narodowego Historii i Archeologii w stylu narodowym z pocz. XX w., na którego frontonie 
umieszczono herb miasta.

Tuż za muzeum alejka prowadzi nas do najcenniejszego zabytku Constanțy -  poprzez 
rząd  rzymskich  grobowców i  detali  architektonicznych  (II-VI  w.)  z  zachowanymi 
inskrypcjami w języku łacińskim i greckim docieramy do  Rezerwatu Archeologicznego.

Rezerwat Archeologiczny eksponuje relikty rzymskiej hali targowej ( 2 tyś m2.) z IV 
w.  stanowiącej  "serce"  antycznego  Tomis.  O jej  funkcji  przypominają  amfory  kupieckie. 
Najważniejszym elementem rezerwatu  jest  jednak  mozaika z  IV w.  (850 m2.)  stanowiąca 
posadzkę hali targowej - symbol zamożności i potęgi starożytnego Tomis. Mozaika składa się 
z  powtarzających  się  motywów liści  bluszczu,  geometrycznych  i  florystyczne  w różnych 
odcieniach. Poniżej znajdują się  magazyny portowe powstałe również w IV w. (11 sal), w 
których znaleziono 120 wielkich, kupieckich amfor z Halikarnasu. Z tarasów widokowych 
roztacza się panorama na Port Constanta powstały w l. 1896 - 1909.

Dalej udajemy się w kierunku wybrzeża, przechodząc obok  Domu pod Lwami z k. 
XIX  w.  stanowiącego  fragment  zabudowy  eklektycznej  miasta  -  dawniej  siedziba  loży 
masońskiej.

Kolejnym dowodem na wielokulturowość Constanty jest  katolicki kościół p.w. Św. 
Antoniego z l. 1935 - 38 wzniesiony w stylu neoromańsko - bizantyjskim, z przylegającą do 
niego dzwonnicą i bizantyjską kopułą na skrzyżowaniu naw.

Następnie dochodzimy do kolejnej świątyni -  Cerkwi Katedralnej św.św. Apostołów 
Piotra i Pawła z k. XIX w. - wzorcowej realizacji założeń rumuńskiego stylu narodowego z 
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bardzo bogatą  dekoracją malarską przedstawiającą  sceny z życia Matki Boskiej, Chrystusa, 
sceny pasyjne oraz świętych, a także złoconym  ikonostasem. Ponadto na frontowej ścianie 
umieszczony jest bardzo wymowny fresk przedstawiający "Sąd Ostateczny".

W sąsiedztwie Katedry możemy jeszcze raz spojrzeć na ruiny antycznego Tomis oraz 
na baseny i nadbrzeża portowe.

Symbolem miasta i jego niekwestionowaną „wizytówką” jest gmach Kasyn  a   z l. 1904 
-  10  położony  na  niewielkim,  wcinającym  się  w  morze  cyplu.  Budowla  ta  stanowi 
kwintesencję i książkowy przykład secesji w najbogatszym wydaniu, tak w architekturze jak i 
w detalu, który reprezentowany jest przez witraże, okna i dekorację malarską.

Spacerując wzdłuż wybrzeża docieramy do Latarni Genueńskiej o wysokości jedynie 
8 m, zbudowanej wg tradycji przez kupców z Genui około 1300 r. Za latarnią swój sztab ma 
Dowództwo Rumuńskiej Marynarki Wojennej.

Jeszcze jednym dowodem zróżnicowania religijnego Constanty jest  grecka  cerkiew 
p.w.  Przemienienia  Pańskiego z  k.  XIX  w.  -  świątynia,  będąca  budowlą  halową,  obcą 
rumuńskiej architekturze cerkiewnej.

Na  tym  zakończymy  nasz  spacer,  a  właściwie  „pętlę”  turystyczną  po  mieście  i 
wąskimi  uliczkami  dojdziemy  po  kilku  minutach  do  Parku  Archeologicznego  skąd 
rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta.

Wycieczka - Mangalia

Mangalia  znana w starożytności  jako Callatis,  posiada  historię  bardzo podobną do 
Constanțy.  O  jej  obecnym,  orientalnym  obliczu  zadecydowała  akcja  kolonizacyjna, 
przeprowadzona w XIX w, kiedy to miasto zasiedlili Tatarzy przybyli w Kaukazu.

Najcenniejszym  zabytkiem  Mangalii  jest  meczet  Esmahan  Sultan z  1525  r., 
ufundowany przez córkę sułtana Selima II -  jeden z najstarszych w Rumunii. Obiekt otacza 
zabytkowy  cmentarz muzułmański  z  zachowanymi  nagrobkami i   inskrypcjami w języku 
tureckim. 

Kierując się w stronę plaży dochodzimy do „Hotelu President” wewnątrz którego, - 
rzecz niebywała - znajdują się  ruiny antycznego miasta Callatis, dawnej  kolonii greckiej - 
otoczone restauracjami, galeriami i butikami. Ekspozycja prócz odsłoniętych w ramach prac 
archeologicznych  reliktów  zabudowy prezentuje  detale  architektoniczne  ,     pochodzące  z 
innych wykopalisk w Mangali.

Wycieczkę warto zakończyć na piaszczystej  plaży tego prawdziwie europejskiego i 
ekskluzywnego kurortu czarnomorskiego, do której droga wiedzie przez schody-fontannę.

Dodatkowo - dla chętnych - polecamy współczesną cerkiew p.w. św. Jerzego, której 
fasada nawiązuje do ikonostasu,  z  wykonanymi  z  ceramicznej  mozaiki  ikonami.  Również 
piękna dekoracja malarska wnętrza zachęca do odwiedzenia tej świątyni.

Wycieczka - Północna Dobrudża

Dobrudża to  kraina historyczna między Morzem Czarnym, a ostatnim przed ujściem 
odcinkiem Dunaju, podzielona obecnie między Rumunię i Bułgarię.

Już w IV w. p.n.e. teren ten nazywany był przez Greków - Scytią Mniejszą. W roku 46 
n.e. terytorium Dobrudży zostało wcielone do rzymskiej prowincji Mezja, od IV w. należało 
do Bizancjum, aby w końcu VII w. zostać włączonym do Bułgarii. W XI-XII w. powróciło 
ono  do  Bizancjum,  a  następnie  ponownie  do  Bułgarii.  Od  końca  XIV  w.  Dobrudża 
znajdowała się pod władzą Turcji, a w roku 1878 podzielono ją na mocy traktatu berlińskiego 
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pomiędzy Bułgarię i Rumunię. Dopiero w roku 1913 została włączona w całości do Rumunii i 
została jej oficjalnie przyznana (1919) na mocy postanowień traktatu w Neuilly-sur-Seine.

Tym  razem  wycieczka  będzie  biegła  wzdłuż  wybrzeża  Morza  Czarnego  przez 
Constanțę, Babadag w kierunku Tulczy (Tulcea). Już za Constanțą, którą możemy objechać 
obwodnica (autostrada A4) kierując się na miejscowość Tulcea naszym oczom pojawi się 
typowy krajobraz rolniczy Wyżyny Dobrudży - pola uprawne, winnice i łąki ciągnące się po 
horyzont. Na zachód od nas rozpościerają się niewidoczne z drogi stepy, które odwiedzimy na 
następnej  wycieczce,  choć  warto  odbić  kilka  kilometrów,  aby obejrzeć  polja  krasowe   w 
okolicy miejscowości  Cogealac, stanowiące prolog do słynnych  „dobrudżańskich stepów”.

Dojeżdżamy  do  miejscowości  Babadag  -  tygla  kulturalnego,  zamieszkałego  przez 
ludność pochodzenia tureckiego i ukraińskiego - Lipowan. 

Nazwa miasta (oryg. tur. Babadağ - "góra ojca") wiązana jest w legendzie z postacią 
Baba Sary Saltuka,  który w XIII w. sprowadził  w ten rejon licznych Turków - oficjalnie 
nazwa osady pierwszy raz miała pojawić się w pracach arabskiego podróżnika Ibn Battuty.

W  1393  r.  miasto  zostało  zdobyte  przez  wojska  sułtana  tureckiego  Bajazyda  I. 
Wzniesiono  tu  zamek,  zniszczony  następnie  przez  Kozaków  w  1587  r.  W  XVII  w. 
odbudowane miasto przeżywało okres rozkwitu. Tutejsza forteca służyła m. in. jako zimowa 
kwatera wielkiego wezyra  w czasie wojen turecko-rosyjskich.  Miasto stanowiło też,  przez 
pewien czas, stolicę paszałyku.

Podczas wojny krymskiej  Babadag został  zbombardowany przez artylerię  rosyjską. 
Dopiero w 1878 r. na mocy traktatu z San Stefano miasto znalazło się w granicach Rumunii. 
Nazwa miejscowości została rozsławiona przez Andrzeja Stasiuka w zbiorze esejów Jadąc do 
Babadag,  za  który  w  2005  r.  autor  otrzymał  Nagrodę  literacką  Nike.  Wartym  uwagi 
zabytkiem miasta jest meczet Baszy Ali-Gazi z XVII w.

Najbardziej wysuniętym na północ, choć nie ostatnim punktem naszej wycieczki jest 
Tulcea -  naddunajski  port  morski. Tulcea  została  założona  w  VIII  w.p.n.e.,  pod  nazwą 
Aegyssos, które w I w. zostało podbite przez Cesarstwo Rzymskie, pod którego protektoratem 
pozostawało, aż do 1416 r., kiedy to Tulczę włączono do Turcji.

Zwiedzanie,  kolejnego  miasta  wielu  kultur,  rozpoczynamy  od  greckiej  cerkwi 
"Zwiastowania"  zbudowanej  w 2 poł.  XIX w.  Nieopodal  znajduje się  kolejna  zabytkowa 
świątynia - cerkiew Katedralna św. Mikołaj  a   zbudowana również w 2 poł. XIX w.

Nieco  poza  centrum  miasta  wznosi  się  Kopiec  i  Pomnik  Niepodległości 
upamiętniający  bohaterów  walk  o  niepodległość  Rumunii  w  l.  1877-78,  kiedy  to  po  raz 
pierwszy oficjalnie (1881 r.) utworzono Królestwo Rumunii. Kopiec stanowi doskonały punkt 
widokowy na miasto i Deltę Dunaju. 

Warto na zakończenie zwiedzania miasta dotrzeć do ukrytego wśród gęstej zabudowy 
meczetu Azizie zbudowanego w 1863 r.

Kolejnym punktem na trasie zwiedzania będą ruiny starożytnego miasta Histria. Jego 
nazwa wzięła się od starożytnej greckiej nazwy Dunaju. Miasto założone zostało w połowie 
VII w.p.n.e. przez Greków przybyłych z Miletu i Rodos. Histria była więc najstarszą grecką 
kolonią na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego i  jedną z najstarszych w całym basenie 
Morza Czarnego. W VI-V w.p.n.e. miasto stanowiło ważne centrum handlowo-produkcyjne 
oraz było ośrodkiem kultu. Nawet w okresie rzymskim zachowało swój grecki charakter. W 
III  w.n.e.  zniszczone przez  Gotów,  a  następnie  odbudowane,  egzystowało  do chwili  jego 
opuszczenia przez mieszkańców w VII w.

Droga  do  starożytnego  miasta  z  parkingu  wiedzie  przez  szpaler  kamiennych 
nagrobków i doprowadza do  murów miejskich, a następnie do  Wielkiej  Bramy. Wewnątrz 
odsłonięto relikty dzielnicy arystokratów zw. Domus dochodzącej do samych brzegów Jeziora 
Sinoe - niegdyś zatoki Morza Czarnego. Wille najbogatszych mieszkańców Histrii posiadały 
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własne łaźnie i spichlerze ze zbożem. Idąc dalej w obrębie murów miejskich dochodzimy do 
ruin rzymskiej bazyliki, która od VI w. służyła jako budynek użyteczności publicznej, a także 
do  pozostałości  dzielnicy  rzemieślniczej z  warsztatami  ceramicznymi,  kowalskimi  i 
piekarniami.

Wychodząc z ruin Histrii warto mieć świadomość, że mamy na koncie kolejny obiekt 
z  Listy  Światowego  Dziedzictwa  Ludzkości  UNESCO -  Deltę  Dunaju,  w  skład  którego 
wchodzi również antyczne miasto,  Jezioro Sinoe i okoliczne bagna oraz rozlewiska, które 
będą towarzyszyły nam w drodze powrotnej jeszcze przez kilka kilometrów.

Delta Dunaju  położona w Rumunii i na  Ukrainie, to  druga pod względem wielkości 
europejska delta  rzeczna,  w  niewielkim  stopniu  przeobrażona  w  wyniku  działalności 
człowieka. Ma ona powierzchnię 3446 km². W delcie rośnie ponad 1200 gatunków roślin, 
występuje 300 gatunków ptaków, a także 85 gatunków ryb słodkowodnych,  które żyją  w 
licznych jeziorach i bagnach. Obszary ochrony ścisłej zajmują ok. 2733 km². Na tym terenie 
gniazdują i wyprowadzają lęgi miliony ptaków przylatujące z odległych terenów Europy, a 
także  Azji,  Afryki  i  Morza  Śródziemnego.  Symbolem  Delty  Dunaju  jest  licznie  tu 
występujący pelikan.

Wracając  do  Costineșt  warto  raz  jeszcze  przyjrzeć  się  rolniczemu  krajobrazowi 
Dobrudży, gdzie przeszłość i tradycja współgra z teraźniejszością lub pozostać nieco dłużej w 
okolicach Histrii, aby obejrzeć zachód Słońca, nieosiągalny nad Morzem Czarnym.

Wycieczka - „Stepy Dobrudży”

Na tą  wycieczkę,  o  charakterze  typowo  przyrodniczym  wybieramy  się  na  własne 
ryzyko, ponieważ w pogodne letnie dni temperatura na stepach wynosi ponad 60oC i nie jest 
to  ani  żart,  ani  przesada.  Duży  zapas  picia,  jasne  ubranie  i  nakrycie  głowy  oraz  brak 
przeciwwskazań zdrowotnych są absolutnie niezbędne do odbycia tej wycieczki.

Zwiedzanie zaczynamy od „Bramy Dobrudży” - Cheile Dobrogei - skalnego wąwozu 
o długości prawie 2 km uznanego za rezerwat przyrody. Wapienne ściany wąwozu, ostańce i 
iglice  skalne  to  tylko  preludium  do  tego  co  za  chwilę  pojawi  się  naszym  oczom...  Po 
opuszczeniu  auta  należy  wejść  na  łąki  pomiędzy  ścianami  wąwozu,  chwilę  poczekać  w 
bezruchu i ciszy, aby po 2-3 minutach zobaczyć mieszkańców rezerwatu - susły moręgowane, 
których  tutejsza  populacja  jest  bardzo  liczna  i  dzięki  temu  zwierz  ęta   te  są  łatwe  do 
zaobserwowania. Z rozsianych po łąkach nor zobaczymy wystające główki płochliwych, ale 
bardzo ciekawskich zwierzątek, dla których step stanowi doskonałe siedlisko bytowania. Na 
końcu  wąwozu  znajduje  się  niewielka  jaskinia,  którą  możemy  zwiedzić samodzielnie 
(konieczne latarki).

Kontynuując  naszą  podróż zaobserwujemy,  że  drzewa  i  krzewy zaczynają  powoli 
ustępować  kolczastym  zaroślom,  a  bujne  trawy  zamieniają  się  w  wypalone  słońcem 
suchorośla  ,   rosnące  wśród  niewielkich  wychodni  skalnych  .   To  już  oznaka  początku 
prawdziwie stepowych ekosystemów, które przeplatają się jeszcze - tworząc niepowtarzalną 
mozaikę   -   z krajobrazem rolniczym  .   Tylko przenośne ule (pod którymi znajdują cień owce i 
kozy)  spotykane  licznie  w  niewielkich  wsiach  i  osadach nadają  kolorytu  monotonnemu 
krajobrazowi tej części Dobrudży.

Szutrowa droga prowadzi  nas  teraz  na  wzniesienie,  gdzie  znajduje  się  Monaster  i 
cerkiew św. Jana Kasjana, który w pobliskiej jaskini według legendy miał swoja pustelnię. 
Zanim  się  tam  udamy  spójrzmy  spod  klasztoru  na  prawdziwy  step...  Tu  temperatura  w 
połączeniu z bardzo suchym powietrzem i wiejącym bez przerwy silnym wiatrem naprawdę 
daje się we znaki.  Jednak nawet w tak trudnych warunkach siedliskowych można spotkać 
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kserotermiczne  gatunki  roślin  (m.in.  bardzo  rzadką  trawę  Ostnicę  Jana)  i  kolejnych 
kolorowych mieszkańców tej krainy - pazia żeglarza i żołnę.

Teraz czeka nas dość uciążliwy (szczególnie w drodze powrotnej stromo pod górę) 
spacer do Peştera Sfântul Ioan Casian - Pustelni (jaskini) św. Jana Kasjana - mnicha, teologa, 
ascety,  popularyzatora  monastycyzmu  i  ascetyzmu  wschodniego  w  Kościele  zachodnim. 
Założyciela jednej z pierwszych wspólnot monastycznych w Europie Zachodniej wliczonego 
w  poczet  Ojców  Pustyni  i  Kościoła,  świętego  Kościoła  wschodniego,  oraz  nieoficjalnie 
Kościoła  zachodniego.  Droga  od  klasztoru  oznaczona  jest  ciekawymi  w  swej  formie 
drogowskazami. Wejście do jaskini zlokalizowane jest w skalnej ścianie wąwozu i prowadzi 
do niego  metalowa drabinka.  Wewnątrz  w głównej  sali  jaskini  znajdują się  ikony i  wota 
dziękczynne składane przez wiernych  do św. Jana Kasjana.  Obecnie jaskinię  zamieszkuje 
kolonia jaskółek. Boczne odnogi jaskini prowadzą do niewielkich salek i kończą się po kilku 
metrach,  niemniej  jednak  do  ich  poznania  potrzebne  będą  latarki.  Zanim  wyjdziemy  z 
pustelni,  warto  zwrócić  uwagę  na  wspaniały  widok  z  otworu  wejściowego  na  pobliskie 
Jezioro Casian.  A teraz  stromo w górę i  za  kilkanaście  minut  będziemy z powrotem pod 
klasztorem.

Wycieczka - Karpaty Południowe - „Malowane Monastery”

Pozostawiamy gościnne i gwarne Costineșt i jedziemy w kierunku Polski, ale tylko do 
przedmieść miejscowości Râmnicu Vâlcea, gdzie odbijamy na zachód w drogę nr 67 biegnącą 
w  kierunku  Târgu  Jiu.  Po  około  45  km  docieramy  do  „stolicy  tradycyjnej  rumuńskiej 
ceramiki” - miejscowości Horezu. Na nocleg polecamy „Hotel Horezu” położony w samym 
centrum miasta (pokoje z łazienkami, śniadanie w cenie, WiFi, TV-Sat). Cena za pokój ze 
śniadaniem - 78 PLN.

Zwiedzanie  zacznijmy  od  miejscowości  Baia  de  Fier  położonej  około  30  km  od 
Horezu.  Główna  atrakcją  jest  tam  Peştera  (Jaskinia)  Muierilor położona  u  podnóża  Gór 
Parâng,  o  długości  7000  m  ,    udostępniona  turystycznie  na  oświetlonej  elektrycznie  trasie 
liczącej 573 m - dostępnej z przewodnikiem. Do jaskini z parkingu idziemy leśnym wąwozem 
porośniętym buczyną karpacką około 10 minut.  Wejścia do groty strzeże „pies jaskiniowy”. 
Dostępna cześć jaskini jest meandrującym tunelem oraz ciągiem sal i komór wychodzącym na 
powierzchnię w  przeciwległym zboczu góry.  Wewnątrz  zachowała się  szata  naciekowa w 
postaci  niewielkich stalaktytów, stalagmitów i polew. Z otworu wyjściowego wracamy na 
parking malowniczym wąwozem skalnym.

Wracając  w  kierunku  Horezu  zatrzymujemy  się  miejscowości  Polovragi,  aby  na 
początku zobaczyć cerkiew p.w. św.św. Konstantyna i Heleny nawiązującą swoim wyglądem 
do klasztornych świątyń w stylu brynkowińskim, ale o tym później...  Na  fasadzie portyku 
wzorowanego  na  ikonostasie  odnajdziemy  postaci  Apostołów  oraz  Matki  Boskiej.  Dalej 
kierujemy się w górę wsi Polovragi, aby rozpocząć zwiedzanie „Malowanych Monasterów”, z 
których  każdy  posiadał  również  funkcję  obronną.  Pierwszy  z  nich  wita  turystów  wieżą 
bramną-dzwonnicą z  mozaikową  ikoną  „Zaśnięcia  Matki  Bożej” wzorowaną  na  XIV  w. 
ikonach  szkoły  nowogrodzkiej.  Wewnątrz  klasztoru  znajduje  się  cerkiew  Wniebowzięcia 
NMP z 1505 r. przebudowana przez św. Constantina Brâncoveanu, który wykupił monaster w 
1693 r. i przeniósł go pod zarząd klasztoru Horezu (który odwiedzimy później). Dekoracja 
malarska pochodzi z l. 1703-12 i została wykonana przez mistrzów ze szkoły monasteru w 
Horezu (na zdjęciu widoczny jest fresk na fasadzie portyku przedstawiający Wniebowzięcie 
NMP).  Całe  założenie  klasztorne  otacza  mur  obronny z  wieżyczkami  obserwacyjnymi 
pełniącymi  także  funkcję  kaplic,  zaś  zabudowania  klasztorne z  arkadowymi  krużgankami 
zamknięte są w czworobok, do którego dostępu broni wieża bramna (dzwonnica).
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Stąd już tylko kilka minut drogi do kolejnej  jaskini -  Peştera Polovragi o długości 
10.350 m, z trasą turystyczną ok. 900 m. W jednej z sal - zwanej Salą Płomieni - według 
legendy  znajdowała  się  siedziba  Zamolxisa,  najwyższego  bóstwa  starożytnych  Daków. 
Jaskinia  jest  podobnie  jak  pobliska  Peştera  Muierilor  meandrującym  korytarzem 
przedzielonym  ciągiem sal  i  komór.  Zachowała jednak znacznie  więcej  szaty naciekowej: 
stalaktytów,  stalagmitów,  stalagnatów  oraz  pól  ryżowych,  mis  martwicowych,  polew 
naciekowych i  draperii. Niebywałą ciekawostką jest fakt, że po wykupieniu biletu jaskinię 
zwiedzamy indywidualnie, bez przewodnika.

Kolejnym obiektem na trasie naszego zwiedzania będzie Monaster Horezu zbudowany 
w  l.  1690  -  97  jako  fundacja  św.  Constantina  Brâncoveanu, hospodara  Wołoszczyzny  i 
fundatora  wielu  monastyrów.  Założenie  klasztorne  uznano  za  szczytową  realizację  epoki 
Brancoveanu i wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Wejście do 
klasztoru  prowadzi  przez  wieżę  bramną  –  dzwonnicę i  wprowadza  na  czworoboczny 
dziedziniec gospodarczy. Centralną część głównego dziedzińca zajmuje  cerkiew klasztorna 
p.w. św. św. Konstantyna i Heleny,  której architektura nawiązuje do Nowej Metropolii  w 
Curtea de Argeş (którą odwiedzimy na następnej wycieczce). Wewnątrz, cerkiew ozdobiona 
jest  freskami  wykonanymi  przez  Greka  Contantinosa  i  jego  uczniów.  Freski  prócz 
przedstawień  religijnych  wyobrażają  członków  rodzin  panujących  na  Wołoszczyźnie 
(Brâncoveanu, Basarab, Cantacuzino). Oczywiście jak przystało na fundację św. Constantina 
cele  mnichów mieszczące  się  w  zabudowaniach  klasztornych z arkadowymi  krużgankami 
zamknięte  są  w  czworobok.  Naprzeciwko  cerkwi znajduje  się  wejście  do  klasztornego 
refektarza, którego  dekoracja malarska... no cóż trudno opisać jej piękno, więc...  dekoracja 
malarska... reprezentuje dojrzały styl brynkowiński. W takim miejscu trudno się skupić na 
posiłku.

Warto  zwrócić,  w  Horezu,  uwagę  na  detale  architektoniczne,  jak  chociażby 
filigranowe zdobienie drewnianych drzwi wejściowych z dekoracją rzeźbiarską o motywach 
geometrycznych  i  arabeski.  Na  fasadzie  świątyni  możemy  obejrzeć  ponadto  kolejny, 
sugestywny  fresk przedstawiający  "Sąd  Ostateczny”     Całe  założenie  klasztorne posiada 
wymiary  85  x  65  m i  ograniczone  jest  masywnym  murem obronnym.  Wewnątrz  cerkwi 
znajduje się pusty grób fundatora św. Constantina Brâncoveanu pochowanego w Bukareszcie 
w cerkwi św. Jerzego.

Następnie odwiedziliśmy Monaster Bistriţa oddalony o kilka kilometrów od Horezu. 
Ostatni ze zwiedzanych klasztorów, najnowszy, ale i największy wzniesiono w l. 1492 - 94 z 
fundacji  rodziny  Craiovescu,  założycieli  Krajowej,  a  później  przebudowano  z  fundacji 
znanego  nam  już  św.  Constantina  Brâncoveanu.  Obecnie  istniejący  klasztor  i  cerkiew 
Wniebowzięcia NMP zostały zbudowane w poł. XIX w. w miejscu starszych zniszczonych 
podczas  trzęsienia  ziemi  w  1838  r.  W okolicy  znajduje  się  udostępniona  do  zwiedzania 
Jaskinia Liliecilor pełniąca dawniej funkcję pustelni dla klasztornych mnichów.

Przyjrzyjmy  się  jeszcze  rękodziełu  ludowemu z  Horezu  -  „stolicy  rumuńskiej 
ceramiki”. Talerze,  dzbanki,  kubki  i  inne  wyroby  z  charakterystycznym  motywem 
stylizowanym na  pawi ogon można tu kupić w niezliczonej  ilości straganów i stoisk oraz 
galerii sztuki (oferują wyroby wprost od artystów). Ceny są naprawdę bardzo przystępne (10-
20 PLN). Na koniec warto odwiedzić tzw. "Starą Cerkiew" usytuowaną w centrum Horezu z 
pocz. XIX w., aby móc przywieźć do domu zdjęcia „Malowanych Cerkwi”, gdyż tylko tu 
będziemy  mogli  legalnie  je  zrobić  (w  monastyrach  fotografowanie  wewnątrz  cerkwi  jest 
zabronione). Na zewnętrznej elewacji świątyni znajdują się  freski przedstawiające świętych 
oraz  fundatorów  i  hospodarów  Wołoskich,  zaś  wewnątrz każdy  milimetr  powierzchni 
wypełniony jest dekoracją malarską z przedstawieniami świętych, scen z życia Matki Bożej, 
Chrystusa  i  scen  pasyjnych  -  bogactwa  dopełnia  malowany  ikonostas z  ikoną  św.św. 
Konstantyna i Heleny. Nad wejściem warto zwrócić uwagę na postacie fundatorów, których 
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podobizny znajdują się w większości cerkwi klasztornych w okolicach Horezu. Oczywiście 
drzwi wejściowe  ,   podobnie jak w Horezu, to istne dzieło sztuki rzeźbiarskiej i kamieniarskiej 
(portal).  Również fasada posiada dekorację malarską w postaci fresku  „Łono Abrahama” i 
„Sądu Ostatecznego”.

Wycieczka - „Trasa Transfogaraska”

Żegnamy Horezu i kierujemy się w stronę najwyższego pasma Karpat rumuńskich - 
Gór Fogaraskich. Wracamy drogą nr 67 na przedmieścia Râmnicu Vâlcea, skąd dalej drogą nr 
73c  dojeżdżamy  do  podgórskiej  miejscowości  -  Curtea  de  Argeş.  Tu  koniecznie  należy 
zobaczyć  cerkiew  p.w.  św.  Mikołaja,  z  którą  wiąże  się  jedna  z  najpiękniejszych  legend 
rumuńskich - opowieść o wołoskim Ikarze, mistrzu Manole, budowniczym świątyni. Cerkiew 
jest  odpowiednikiem polskiej  Katedry  Wawelskiej,  gdyż  pełni  funkcję  nekropolii  królów 
Rumunii: Karola I i Elżbiety, Ferdynanda i Marii, Karola II. Monaster i „Nowa Metropolia” 
została ufundowana przez hospodara wołoskiego Neagoe Basaraba w l. 1512-17. Architektura 
tej, jak wielu twierdzi najpiękniejszej rumuńskiej świątyni  ,   spaja sztukę Wschodu i Zachodu, 
elementy  serbskie,  tureckie,  ormiańskie  oraz  dystynkcję  gotyku  i  bogactwo  orientalnej 
arabeski. 

Zanim wjedziemy  na  serpentyny  Trasy  Transfogaraskiej  warto  zatrzymać  się  w 
miejscu  ściśle  związanym  z  głównym  tematem  naszej  wycieczki  -  pod  ruinami  Zamku 
Poienari, historycznej twierdzy Vlada Țepeșa - Drakuli. Dziś możemy oglądać tylko cześć 
warowni najbardziej  znanego hospodara wołoskiego, gdyż większość pozostałych z zamku 
murów runęła w przepaść w 1888 r.

Początek znanej w całej  Rumunii  Szosy Transfogaraskiej  (Transfăgărășan) łączącej 
Transylwanię z Siedmiogrodem zwanej "szczytowym osiągnięciem rumuńskiego socjalizmu" 
wita nas  tunelem z wyrytymi datami budowy trasy.  Zaraz za nim rozciąga się malownicza 
panorama zapory na rzece Ardżes (Argeş) i sztucznego zbiornika wodnego o nazwie Jeziorze 
Vidraru. Na tym odcinku trasa wiedzie wśród lasów, łagodnymi wzniesieniami i nielicznymi 
serpentynami  okrążając  zbiornik  Vidraru.  Po  wyjechaniu  z  górnej  granicy  lasu  oczom 
podróżnych  odsłaniają  się  w  całej  swojej  krasie  Góry  Fogaraskie (Munţii  Făgăraş)  - 
najwyższe  pasmo Karpat  Południowych  oraz całej  Rumunii.  Najbardziej  znane  i  zarazem 
najwyższe szczyty Gór Fogaraskich to Moldoveanu (2544 m n.p.m.), Negoiu (2535 m n.p.m.) 
i Viştea Mare (2527 m n.p.m.). Od tego momentu szosa wcina się w masywy górskie poprzez 
bardzo ostre serpentyny i tunele, aby dojść do najwyższego  odcinka drogi (2043 m n.p.m.), 
przebiegającego przez ponad kilometrowej długości tunel. Maksymalnie dozwolona prędkość 
to 40 km/h. Oczywiście nie trzeba chyba przypominać, że na przejazd tą drogą niezbędny jest 
sprawny  samochód  i  dobry  (czyt.  cierpliwy)  kierowca.  Trudy  wynagrodzą  fantastyczne 
widoki !

Wybudowanie  Trasy  Transfogaraskiej miało  umożliwić  sprawne  przemieszczenie 
wojska  na druga stronę Karpat  w przypadku jakichkolwiek konfliktów militarnych.  Prace 
budowlane rozpoczęto  po  wydarzeniach  w  Czechosłowacji  (1968  r.),  kiedy  to  towarzysz 
Ceauşescu zaczął obawiać się podobnego scenariusza zdarzeń w Rumunii. Podczas budowy 
drogi użyto 6 mln kg dynamitu, który mógłby z powodzeniem wysadzić połowę kraju. Prace 
budowlane wykonywane były przez żołnierzy przez 5 lat. Przerzucono w tym czasie około 3,8 
mln  m3 ziemi  i  skał,  by pozwolić  jezdni  przejść  strome północne stoki i  doliny.  Podczas 
najtrudniejszych prac oraz na skutek wypadków śmierć poniosło 38 żołnierzy. Droga została 
otwarta 20.09.1978 r.

Po przejechaniu trasy, postojach na foto i zakupie specjałów górskiej kuchni wołoskiej 
wracamy do Transylwanii, gdzie w godzinach 18-19 (jak informują znaki drogowe) możemy 
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spotkać zwierzęta gospodarskie. My spotkaliśmy na środku drogi krowę "Miłą" ustrojoną w 
kwiaty i wracającą (samą) do domu. 

Nasza  trasa  wiedzie  dalej  drogą  nr  1  (E  68)  w  kierunku  Brașova,  na  którego 
przedmieściach odbijamy w drogę nr 73 i  jedziemy dalej  w kierunku miejscowości Bran. 
Nocleg proponujemy w ostatniej miejscowości przed Branem,  Tohanu Nou, gdzie znajdują 
się liczne motele  i  kwatery prywatne o cenach znacznie  niższych  niż w słynnym mieście 
Drakuli.

Rano zwiedzanie rozpoczynamy od Zamku Bran - jednym z najczęściej odwiedzanych 
miejsc  w  okolicach  Brașova  jest  XIII  -  wieczny  (przebudowany  w  XIX  w.)  zamek 
promowany  jako  rezydencja  Drakuli,  a  mający  w  rzeczywistości  z  tą  postacią  niewiele 
wspólnego, gdyż Vlad Țepeș spędził tu zaledwie kilka nocy przejazdem. Obiekt rozsławiła 
słynna na całym świecie książka Brama Stokera pt. „Drakula”, której akcja rozgrywa się na 
Zamku Bran.

Kolejnym  punktem  na  trasie  jest  pobliski  Râșnov  (w  kierunku  na  Brașov),  gdzie 
znajduje  się  jeden  z  największych  i  najpiękniejszych  zamków  chłopskich,  którego  mury 
jaśnieją na tle ciemnego Masywu Postăvaru. Osadę tę założyli Krzyżacy w 1225 r., a po ich 
odejściu  twierdzę  udoskonalali  już  sami  mieszkańcy.  Najbardziej  charakterystyczną  cechą 
tego  typu  zamków jest  brak  w  obrębie  murów  budowli  feudalnych  będących  siedzibą 
włodarza.  Obiekt  jest  unikatem na  skalę  europejską,  gdyż  nigdzie  indziej  w Europie  nie 
powstały twierdze budowane przez sam lud. Wnętrze wypełniała gęsta zabudowa mieszkalna 
dla  ludzi  i  ich  dobytku.  Domy  mieszkalne,  zabudowania  gospodarcze,  składy  i  piwnice 
stanowiły  zabudowę  twierdzy -  które  razem  przypominały  raczej  miasto niż  zamek. 
Wewnątrz znajdowały się również: szkoła, kaplica z plebanią ogród warzywny i owocowy - 
wszystko na wypadek oblężenia. Twierdza została po raz pierwszy zdobyta dopiero w 1612 r. 
przez księcia siedmiogrodzkiego Gabriela Batorego, którego żołnierze odcięli mieszkańców 
zamku od dostępu do wody pitnej. Po tym wydarzeniu mieszkańcy przystąpili  do budowy 
studni, którą ukończono po 17 latach osiągając głębokość 143 m. Już w 1658 r. zamek jest 
oblegany przez 3 lata i nie zostaje zdobyty.  Przed jej opuszczeniem spójrzmy raz jeszcze na 
widok typowej  zabudowy transylwańskiego miasteczka z domami zamieszkiwanymi  przez 
mieszkańców o korzeniach saskich, szeklerskich i węgierskich.

Kolejną jaskinią godna polecenia jest położona około 1,5 km od zamku chłopskiego w 
Rasnovie Peștera Valea Cetății o długości 958 m. Dojście do otworu wejściowego prowadzi 
wąwozem i zajmuje około 15 minut. Udostępniona cześć jaskini to kilkudziesięciometrowej 
długości korytarz wprowadzający do Wielkiej Sali o wysokości 20 metrów i powierzchni ok. 
2,5  tyś  m  2  ,  z  platformą,  na  której  odbywają  się  okolicznościowe  koncerty.  Wśród 
odwiedzonych  przez  nas  rumuńskich  jaskiń  ,    w  tej  szata  naciekowa zachowała  się  w 
najlepszym stanie i reprezentowana jest przez liczne draperie, kolumny naciekowe, stalaktyty, 
stalagmity,  polewy  kalcytowe,  nacieki  cebulaste,  polewy  z  mleka  wapiennego i  misy 
martwicowe wypełnione  wodą.  Uzupełnienie  stanowi  płaskorzeźba  konia wykonana  w 
glinianym namulisku.

Po  zwiedzeniu  jaskini  wracamy  do  Râșnov  i  dalej  drogą  73a,  a  następnie  nr  1 
kierujemy się do miejscowość Sinaia. Zanim dotrzemy do celu miniemy najwyżej położoną 
miejscowość w Rumunii - podgórskie uzdrowisko Predeal.

Do Sinai przyjechaliśmy, aby zobaczyć dawną letnią rezydencję rumuńskich królów - 
Zamek Peleș zaprojektowany przez niemieckiego architekta  W. Doderera,  który realizując 
królewskie marzenie o letniej rezydencji zaprojektował budowlę wyglądem przypominającą 
pałace z baśni braci Grimm. Istotnie jest to budowla z bajki...  Rezydencję wzniesiono w l. 
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1873-83,  a  w  jej  architekturze nawiązano  -  na  życzenie  króla  Karola,  tęskniącego  za 
rodzinnymi stronami - do motywów zdobniczych pałaców w Szwabii. Zamek od frontu otacza 
ogród  barokowy z  rzeźbami  przedstawiającymi  antyczne  bóstwa,  cnoty,  alegorie  i 
personifikacje.  Natomiast  wewnętrzny  dziedziniec  ozdobiony  jest  wspaniałą  dekoracją 
malarską o motywach militarnych, łowieckich i myśliwskich  .  

Warto  przespacerować się  chwile  po samym Sinai,  który jako górskie  uzdrowisko 
przypomina  swoją  architekturą w  stylu  szwajcarskim z  przeł.  XIX  i  XX  w.  -  Krynicę, 
Szczawnicę, czy Krościenko.

Z Sinai wracamy przez Brașov - „miasto-symbol” - ostatni bastion łacińskiej Europy, 
materializację zachodniej idei ładu i prawa, miejsce będące bramą do "kultury wschodu" i taki 
rumuński odpowiednik naszego Krakowa.  Miasto założyli   w 1211 r.  Krzyżacy i od tego 
czasu  stanowiło  centrum  wymiany  między  Półwyspem  Bałkańskim,  a  Mołdawią  i 
Wołoszczyzną. Zanim zaczniemy zwiedzanie miasta musimy zaparkować auto - najlepiej jak 
najbliżej  zabytkowej  zabudowy  miasta.  Miejsc  parkingowych  jest  w  brud,  ale  problem 
stanowi wniesienie opłaty.  Brașov posiada tzw. parkometry, należy więc być w posiadaniu 
monet (10 lub 50 bani). I tu zaczynają się schody, gdyż płatności w baniach (odpowiednik 
groszy)  jest  coraz  rzadsze.  Często  spotykaliśmy  się  z  zaokrąglaniem  cen,  w  celu  nie 
wydawania  monet.  Co  za  tym  idzie  trudno  jest  zdobyć  monety  do  parkomatu.  Niemniej 
jednak  i  tu  spotkaliśmy  się  z  wielką  życzliwością  rumuńskiej  ludności  -  chętnie  nam 
rozmieniano banknoty lub po prostu podarowano monety(!)

Zwiedzanie  zaczynamy  od  Piaţa  Sfatului  (Rynek)  z  Ratuszem     odbudowanym  po 
pożarze w latach 1770-78, którego jednak korzenie sięgają XIV w.  Pierwotnie w tym miejscu 
stała wieża obserwacyjna służąca do ostrzegania przed najazdami i pożarem, którą później 
zajął  na swoją siedzibę braszowski cech kuśnierzy.  Od tego czasu nazywano ją ratuszem, 
choć cech zajmował nadal część budowli, aż do 1872 r., kiedy to zlikwidowano organizacje 
cechowe w Rumunii.  W XVI w. ratusz został rozbudowany o pomieszczenie handlowe na 
potrzeby kupców, a wieżę podwyższono do 52 m. Zainstalowano wtedy także zegar miejski 
autorstwa  słynnego  mistrza  Georgiusa  z  Sighișoary.  Jako  że  wieża  pełniła  nadal  funkcję 
obserwacyjną nazwano ją Wieżą Trębaczy. Tak było do pożaru miasta w 1689 r., który nie 
oszczędził również ratusza. Rynek otaczają  kamienice bogatych, braszowskich kupców, zaś 
cześć  jednej  z  pierzei  stanowi  fasada  cerkwi  prawosławnej  Adormirea  Maicii  Domnului 
(Wniebowzięcia  NMP) z 1896 r.  wybudowanej  zgodnie  z  bizantyjskimi  kanonami  sztuki. 
Cerkiew stanowi  jeden z  niewielu  "wschodnich  akcentów" w architekturze  urbanistycznie 
uporządkowanego, „zachodniego miasta”     zamieszkałego od wieków przez wyznawców nurtu 
protestanckiego.

Z rynku warto udać się na Strada Sforii, która według przewodników jest najwęższą 
uliczką Europy.

Brașov to  także  średniowieczna  twierdza  rozbudowywana  o  kolejne  elementy,  jak 
wieże (Czarna  i  Biała),  bramy,  czy  Cytadela pełniąca  funkcję  więzienia  i  koszar  wojska 
austriackiego.  Samo przejście  trasą  wzdłuż murów obronnych i  poznanie  zróżnicowanych 
elementów systemu fortyfikacyjnego miasta z powodzeniem mogłoby starczyć na całodniową 
wycieczkę. 

Najcenniejszym braszowskim zabytkiem jest  jednak bez wątpienia  Biserica Neagră 
(Czarny Kościół), największa gotycka świątynia pomiędzy Wiedniem a Stambułem z XIV w. 
Nazwa kościoła pochodzi od sadzy pokrywającej mury świątyni od czasów wielkiego pożaru 
w 1689 r.  Opis  wnętrza  wraz  z  wyposażeniem mógłby  zająć  sporej  objętości  książkę.  Z 
zewnątrz  warto  zwrócić  uwagę  na  zegar zdobiący  wieżę  kościelną  z  przedstawieniami 
Ewangelistów (z  aniołem Mateusz,  z  lwem Marek,  z  bykiem Łukasz,  z  orłem Jan)  oraz 
Pomnik Johannesa Hontera - saskosiedmiogrodzkiego humanisty, teologa i kartografa stojący 
przed gmachem szkoły jego imienia.
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Nad Brașovem góruje Tâmpa (955 m n.p.m.) - góra w środku miasta, na której szczyt 
można wjechać koleją linową.

Z Brașova możemy pojechać dwojako:

- drogą nr 1 do Sibiu i później w kierunku granicy rumuńsko - węgierskiej w Carei 
- drogą nr 13 na Târgu Mureș do miejscowości Ceuaşu de Câmpie, w której skręcamy 

na drogę 151d (objazd Târgu Mureș), a następnie już E60 do obwodnicy Turdy i Cluj - 
Napoca  (ta wersja pozwoli na obejrzenie jeszcze 3 obiektów UNESCO opisanych w 
relacji z wycieczki do Bułgarii: Sighișoary - stare miasto, Viscri i Saschiz - obronne 
kościoły Transylwanii)

Nocleg  polecamy  w  Ungheni  w  Motelu  Darina  (pokój  z  pełnym  węzłem  sanitarnym, 
restauracja 24h, WiFi, TVSat) - http://www.darina.ro/en/accommodation-targu-mures/darina-
hotel/touristic-center

Niezależnie od wersji drogi spotykają się w okolicach znanej nam już Turdy, z której 
jedziemy  drogą  nr  75  (kierunek  Câmpeni),  a  następnie  drogą  lokalną  do  Cheile  Turzii 
(Wąwóz Turdy), skalnego kanionu, którego dnem płynie Potok Hăşdate. 

Jeśli  mamy niski  samochód,  lepiej  zostawić  go na górnym parkingu,  jeśli  chcemy 
podjechać pod sam wylot wąwozu trzeba liczyć się z tym, że ostatni odcinek drogi jest dość 
stromy, szutrowy i nieco dziurawy.

Dojazd z Turdy do „Wąwozu Turdy”.

Spacer wąwozem w obie strony zajmuje około 2 godzin, ale trasa jest  łatwa (choć w 
rejonie  eksponowanych,  wąskich  półek  skalnych założono  poręcze)  i  przede  wszystkim 
bardzo widokowa. Kanion skalny jest znanym w Rumunii miejscem uprawniania wspinaczki 
skałkowej, na której potrzeby wytyczono wiele  dróg o różnym stopniu długości i  trudności. 
Postać  wspinacza „w ścianie” nie należy tu zatem do rzadkości. Oczywiście nad wszystkim 
czuwa Salvamont - rumuński odpowiednik naszego GOPR-u.

Żegnamy Transylwanię i opisaną wcześniej droga powrotną wracamy do Polski. 
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https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5784619924550035282
https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5784622197275678850
https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5784621923487111986
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Krajobraz kulturowy Transylwanii - fot. A. Ponikiewski.

PODSUMOWANIE:

Km: 4.960

Koszt: 5.300,00PLN (paliwo, noclegi, wyżywienie, wstępy, pamiątki)

Artur i Agnieszka Ponikiewscy,
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

https://picasaweb.google.com/117309563796411362012/WPoszukiwaniuDrakuleskuRumunia2012#5784622509400822658

