
                                             RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář   
                                              Zlatnická 7, Praha 1,  t/fax 235 310 114,  739 356 390 
                                              www.toulkyevropou.cz    kolektivy@toulkyevropou.cz 
  
Drákulovo SEDMIHRADSKO  

 
 
 
 

Termín: sobota 20. – sobota 27. srpna  
Program: 
1. den: odjezd z Ústí n.L. / Prahy před půlnocí:  transfer: Brno – Bratislava – Budapešť – Szeged: 

 
 

Timi şoara,  kulturní a průmyslovécentrum Banátu: 
pevněno již v době stěhování národů, ve 13. stol. 
vypleněno Mongoly, ve 14. stol. osídleno uherskými 
králi a dobyto Turky; r. 1716 byl tzv. Temešský Banát 
přičleněn k habsburské monarchii a r. 1920 připojeno 
k Rumunsku-dnes centrum rumunského Banátu. 
Mnoho památek ve stylu vídeňské architektury:  
* kostel Tokes, klíčové místo revoluce r.1989 - krvavě 
potlačené povstání na náměstí Piata Uniri,  
* barokní katedrála, zámek z přelomu 14./15. stol.,  
* Opera či městské radnice z 18. stol. 
- prohlídka města 
 
 

Svatá Helena,  jedna ze šestice českých vesnic 
v rumunském Banátu při hranicích se Srbskem:  
- ubytování u českých krajanů: 2x večeře a snídaně, http://www.svata-helena.eu/ 
 

 

2.-3. den: Svatá Helena a okolí:   
po snídani socializace☺ v oblasti: návštěva mše, krajanů, vesnic a okolí: 
* množství krasových útvarů (jeskyně Turecká díra nebo Kulhavá skála) 
- ubytování na stejném místě jako předchozího dne 

 
 
 

4. den: po snídani cesta směr:  
 
 

Železná vrata, soutěska, přehrada s hydroelektrárnou a vodní 
nádrž vybudovaná v letech 1964-1972, zvedla hladinu Dunaje o 
33 metrů - fotostop (zastávka na fotografování)  
 

Băile Herculane , lázeňské městečko v údolí říčky Cerna, kde 
si dle pověsti Herkules léčil rány. Založeno pravd. Římany, 
vrcholu slávy dosáhlo ve 19. stol. za Rakouska-Uherska. 
Oblíbené jsou výlety do vápencového masivu nad městem nebo 
k několika jeskyním v okolí, přírodní rezervace Hora Dobomgled 
se středomořskou flórou -zastávka v lázních 

Hunedoara, ve středověku město mocného šlechtického rodu Hunyadi, kdysi velké rumunské 
železárny, dnes z části moderní ocelárny, hrad Corvin, místo pro různé filmaře 
Alba Julia , s korunovační katedrálou a katedrálou svatého Michala, místo, které 1. prosince 1918 
stvrdilo sjednocení Sedmihradska a Rumunského království. (dnes rumunský státní svátek) 
- ubytování: Smart hostel Sibiu, www.smart-hostel.ro, večeře v místní restauraci (není v ceně) 



5. den: po snídani odjezd směr (a nebo teprve prohlídka): 
 
 
 

Sibiu,  středisko oblasti Sedmihradska: bývalá římská osada, silná německá komunita z 12. stol., 
po ničivém vpádu Mongolů (1241–42) obnovena, v l. 1699–1865 sídlo habsburských gubernátorů.  
Četné udržované památky: gotický evangelický kostel, barokní katolický kostel.,  
Brukenthalův palác, zachovalé městské hradby, Turnul Stratuluj, věž ze 13. stol. - prohlídka města 
 
 

Bran,  pevnost, kde údajně nocoval sám kníže Vlado Tepes (zvaný Napichovač), která inspirovala 
spisovatele Brama Stokera k vylíčení Draculova hradu ve svém románu, později sídlo panovníků 
Rumunského království: část hradu ve stylu art and craft, 
 impozantní hrad je dnes v držení Habsburků - prohlídka hradu 
 
 

Sinaia,  rozhraní Valašska Sedmihradska horský průsmyk Predeal (1.033 metrů vysoký, dříve 
maďarsko-rumunská hranice), s nadsázkou nese označení „perla Karpat“ 
klášter Sinaia  se dvěma nádvořími a kostelem uprostřed každého z nich v byzantském stylu, 
stavba je strážcem náboženských objektů, vzácných knih, ikon, porcelánu apod.  
zámek  Peleş, pompézní sídlo-palác s pohádkových vzezřením pro krále Carola I. z dynastie 
Hohenzollernů s anglickými zahradami: bohatý mobiliář s tehdy moderními prvky - jeden z prvních 
zámků vybavený ústředním topením, vysáváním nebo elektřinou - prohlídka zámku a kláštera 
 
 

- ubytování Brašov: Centrum House Hostel uprostřed města, www.hostelbrasov.eu 
večeře např. v nedalekém bistru Hubert, kde bude i snídaně (obé v ceně): 
- výběr ze dvou druhů servírovaných snídaní a čtyř jednochodových večeří  

 
 

 
 

6. den: po snídani odjezd směr (a nebo teprve prohlídka města): 
   

 

 Braşov  leží v hlubokém údolí na úpatí hory Tampa (957 m n. m.), metropole Transylvánie, 
založené r. 1211 řádem německých rytířů, významné průmyslové středisko s maďarskou 
menšinou. Mezi památkami vás jistě zaujme gotická katedrála, stavby ze saské éry a početné 
barokní stavby - prohlídka města  
 
 

Sigi şhoara (UNESCO), historické město jediné obydlené opevněné rumunské město v srdci 
země pocházející ze 13. stol., rodiště legendárního Vlada III. Tepese (Narážeče, r. 1430), 
přezdívka podle záliby v popravách narážením na kůl; hist centrum zapsáno na seznamu UNESCO 
díky sedmi světoznámým vesnicím s opevněnými kostely ze 13.–16.stol., které jsou živým 
obrazem kulturní krajiny této oblasti - prohlídka města 



Biertan  (UNESCO), saská vesnice s opevněnými kostely, do r. 1867 sídlo luteránských 
biskupů,.. návštěvníkům se ukazuje místnost, kam byly prý na dva týdny zavírány manželské páry, 
které se chtěly rozvést☺ - prohlídka vesnice 
 
 
 

Cluj , ve starověku dácké sídlo Napoca, římské správní středisko; koncem 13. stol. přišli do oblasti 
Němci, v 15. stol. vládli Maďaři (významné středisko hospodářství, kultury a vzdělanosti), od r. 
1918 kulturní a průmyslové středisko rumunského Sedmihradska. 
Největší katolický kostel (sv. Michala) země ze 14.–15. stol., významná univerzita a botanická 
zahrada. - prohlídka města 
- zde ubytování Retro Youth Hostel, večeře individuáln, www.retro.ro  

 
 
 

7. den: po snídani odjezd směr  
 

Oradea, poměrně výstavné centrum města se stovkou chrámů různých náboženství vč. 
největšího baptistického kostela ve východní Evropě- krátká zastávka  
 

- ubytování: Budapešť, hotel Chesscom, tříchodová večeře za 270 Kč www.hotelchesscom.hu 
 
 
 

8. den: po snídani celodenní prohlídka města (uvádíme tipy), event. koupání, volno 
 
 

Budapeš ť: za Římanů město Aquincum (památky): 
* okružní jízda po dunajském nábřeží obsáhne většinu dominant města,  
* pěšky směr hradní budínská čtvrť: Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác  
* nákupy v secesní tržnici s následnou procházkou po Váci útca starou Peští 
* pro zájemce jízda nejstarším metrem na evropském kontinentě (ostatní přejezd busem)  
* koupání v termálních lázních Széchenyi, příp. v některých z dalších více než 30 lázní (např. 
luxusních secesních lázních Gellért, nebo Palatinum, Rudas ad.) 
* variantně: galerie, secesní ZOO či zábavní Vidámpark   
* oběd v pravé maďarské palačinkárně (cena palačinek začíná již na 30 Kč – výběr z mnoha 
desítek druhů sladkých a slaných palačinek, poháry a jiné kalorické exploze) 
Poznámka: výše uvedený přehled představuje možné náměty – stihne se jen zlomek  
- odjezd okolo 15. hodiny s návratem do Prahy / Ústí okolo půlnoci  

 
Cena: 7.000 Kč zahrnuje: 
* 6x nocleh na pěti místech (2x Svatá Helena, Sibiu, Brašov, Cluj a Budapešť) 
* 6x snídaně 
* 3x večeře (2x ve Svaté Heleně a 1x v Brašově) 
* autokarová doprava (3.500 km v podstatě bez rezervy) 
* služby dvou průvodců (historika a geografa) a tištěné / xero infomateriály 
* cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/pojisteni_b.php 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
* sladké pokušení 
Za příplatek 10€/270 Kč / 3chodová večeře v Budapešti 
 
 


