
                                                                                      

 

 

IPA klub Ljubljana v sodelovanju s Kompasom vabim člane IPA in prijatelje na izlet po 
Romuniji. 
 

VABIMO VAS NA LEPO, NEPOZABNO POTOVANJE PO ROMUNIJI, KI JE VSAKEGA 
OBISKOVALCA NAVDUŠI Z LEPOTO POKRAJINE, MEST, GRADOV, ... VEČINI 
SLOVENCEV JE ŠE NEZNANA, TISTI, KI SO JO OBISKALI PA SO NAD NJO NAVDUŠENI.  

POSEBEN PROGRAM ZA SKUPINO IPA 

 
DVORCI IN MESTA - BISERI ROMUNIJE 
 

 

 

ODHOD: nedelja, 13. maj 2018  
                                       

ČAS POTOVANJA: 7 DNI 

 

PROGRAM POTOVANJA: 

 

1. dan: LJUBLJANA–MADŽARSKA–OREDEA–CLUJ NAPOCA 

 

Odhod avtobusa z dogovorjenega mesta v Ljubljani v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja po avtocesti 
mimo Maribora do madžarske meje in naprej po avtocesti do Budimpešte in naprej čez Madžarsko do 
romunske meje. Po prestopu meje vožnja do mesta Oredea.Postanek za osvežitev in po želji kosilo. 



Pot boste nadaljevali do mesta Cluj Napoca, ki mu pravijo tudi prestolnica Transilvanije. V mestu se 
prepleta tradicionalno in moderno in gotovo vas ne bo pustilo ravnodušnih. Prevoz do hotela, večerja. 
Po večerji priporočamo sprehod v mesto in druženje, nočitev. 

 

2. dan: CLUJ NAPOCA–TARGU MURES–SIGHISOARA 

 

Po zajtrku sprehod po mestu in ogled. Cluj Napoca predstavlja eno od sedmih utrjenih citadel, katere 
začetki segajo v 2.st. p.n.št. Danes je pomembno univerzitetno središče. Pot boste nadaljevali Targu 
Mures, kar pomeni tržnica na reki Mures. Imenujejo ga tudi mesto vrtnic. Postanek za ogled mesta. 
Sprehod po trgu, ki ga obkrožajo številne restavracije, cerkve in kulturni spomeniki. Ogled palače 
kulture z značilno arhitekturo, pravoslavne in katoliške cerkve,… Po ogledu nadaljevanje potovanja v 
Sighisoare, mesta, imenovanega tudi biser Transilvanije. Ogled tega lepega  mesta s skrivnostnimi 
hišami, med katerimi je tudi rojstna hiša Vlada Tepeša, bolj znanega kot transilvanski grof Drakula. Na 
plašču, ki ga je imel pogosto na sebi, je bil na hrbtu izvezen zmaj, zato je dobil vzdevek Drakul-hudič. 
Med leti 1456 in 1462 je bil vladar pokrajine Wallachia in je navdihnil pisatelja Bram Stokerja, da je 
napisal izmišljeno fikcijo o Grofu Drakuli. Sighisoara je eno najbolje ohranjenih srednjeveških mest v 
Evropi. Popoldne nastanitev v hotelu, nekaj prostega časa za oddih ali ogled zanimivosti, večerja in 
prenočevanje. 

 

3. dan: SIGHISOARA–BRASOV–BRAN–PREDEAL 

 

Po zajtrku vožnja do Brasova, ki velja za najbolj obiskano romunsko mesto, tretjo od utrjenih nemških 
citadel, ki ga imenujejo tudi Vrata Transilvanije. Mesto se vije na obronkih Karpatov, slovi bo bleščeči 
arhitekturi, od gotike, baroka do renesanse in se lahko pohvali s številnimi kulturno zgodovinskimi 
spomeniki. Ogled mestnega središča (črna cerkev, Citadela, mestna hiša iz 18.st., najstarejša šola,..). 

Nato vožnja v Bran in ogled gradu, v katerem je nekaj časa preživel grof Drakula. Sprehodili se boste 
skozi temačne in srhljive sobane, polne skrivnostnega pohištva, ki vas nenadoma prestavijo v stare 
čase. V starem mestnem središču so zanimive stare črne hiše. Pot boste nadaljevali v Predeal, znano 
zimsko-športno središče in najvišje ležeče mesto v Romuniji. Nastanitev v hotelu, večerja in 
prenočevanje. 

 

 

4. dan: PREDEAL–SINAIA–BUKAREŠTA 

 

Po zajtrku vožnja v Sinaio. Mesto imenujejo biser Karpatov. Ogled enega najlepših gradov, gradu 
Peles, ki so ga zgradili leta 1875 v neogotskem stilu in je bil letna rezidenca nekdanje kraljeve družine 
kralja Karla I. in kraljice Elizabete. Pot boste nadaljevali v romunsko prestolnico Bukarešto, ki je 10 
največje evropsko mesto in ima okoli 1,5 milj. prebivalcev. Po prihodu krožni avtobusni in peš ogled 



mesta. Videli boste parlament, ki je druga največja stavba na svetu, slavolok zmage, operno hišo, 
filharmonijo, trg Revolucije, univerzitetni trg, avenijo enotnosti,.... Ogled tradicionalne etnografske vasi 
z originalno tradicionalno romunsko arhitekturo, mlini in cerkvami iz vse Romunije. Prevoz do hotela in 
nastanitev. Zvečer večerja v tradicionalna romunska večerja s folklornim programom v restavraciji, 
prenočevanje. 

 

 

 

5. dan: BUKAREŠTA-SAMOSTAN COZIA–SIBIU 

 

Po zajtrku ogled notranjosti parlamenta. Nato vožnja po nenavadni pokrajini Transilvaniji  proti mestu 
Sibiu. Na poti postanek za ogled samostana Cozia, na desnem bregu reke Olt. Samostan imenujejo 
tudi Nucet, po orehih, ki rastejo v okolici. V preteklosti je veljal za srednjeveški kulturni in učni center, 
saj so menihi v njem prepisovali rokopise. Nadaljevanje vožnje v Sibiu. Mesto je eno najpomembnejših 
kulturnih središč v Romuniji. Začetki mesta segajo v 12.stoletje, zato ima mesto veliko lepih starih 
stavb, veličastno mestno obzidje in številne obrambne stolpe. Mesto slovi po domači obrti, leta 2007 je 
bilo evropsko mesto kulture, leta 2018 pa bo kulinarična prestolnica Evrope. Ogled muzeja Bukenthal 
in sprehod po mestnem središču. Nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 

 

 

 

6. dan: SIBIU–ALBA IULIA–HUNEDOARA–TIMISOARA 

 



Po zajtrku vožnja do kraja Alba Iulia, prestolnico rimske province Dacia, ki je bila v preteklosti 
prizorišče kronanj romunskih kraljev. Ogled starega mestnega središča, ki je zgrajeno v obliki zvezde. 
Videli boste mogočno citadelo, cerkev sv. Mihaela,.. Pot boste nadaljevali do mesteca Hunedoara, kjer 
bo postanek za ogled znamenitega gradu, v katerem je živel Matija Korvin. Po ogledu vožnja v 
Timisoaro na bregovih reke Bega, zadnje romunsko mesto na poti. Ogled mestnega trga, ki je odigral 
pomembno vlogo pri strmoglavljenju romunskega predsednika Ceausesca. Prevoz do hotela, večerja 
in prenočevanje. 

 

 

 

 

7.dan: TIMISOARA–ZRENJANIN–NOVI SAD–LJUBLJANA 

 

Po zajtrku vožnja v Srbijo. Postanek v Zrenjaninu in srečanje s kolegi iz tamkajšnje IPE. Nadaljevanje 
vožnje po Vojvodini do Novega Sada. Postanek za sprehod po mestu v spremstvu lokalnega vodnika 
in ogled zanimivosti: Mestna hiša, spomenik Svetozarju Miletiću, cerkev sv. Marije, Srbsko narodno 
gledališče, Grška šola,  promenadna Miletićeva ulica, kjer vsak turist najde kak spominek za domov, 
Nikolajeva cerkev, Matica Srbska. Za konec vožnja na mogočno Petrovaradinsko trdnjavo, ki so jo 
zgradili za obrambo pred Turki. Izpred trdnjave je lep panoramski pogled na mesto, okolico in Donavo. 
Nato vožnja čez Fruško goro do Rume in po avtocesti proti domu. Prihod v Ljubljano v večernih urah. 

 

 

 

 CENA POTOVANJA:  459 EUR na osebo pri minimalno 50 potnikih v avtobusu                                                                           

                                     475 EUR na ose bo pri minimalno 45 potnikih v avtobusu 

                                     495 EUR na ose bo pri minimalno 40 potnikih v avtobusu  



 

Cena vklju čuje : prevoz z udobnim turističnim avtobusom po programu, stroške cestnin, vinjet, taks za 
prevoz, 5 polpenzionov (večerje, nočitve, zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelih 3*/4*) 1x nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3*/4* in večerjo s folklornim programom, vse oglede mest, zanimivosti in gradov po 
programu, vstopnine po programu (30 eur)  ter stroške vodenja in organizacije potovanja. 

Možna doplačila (ob prijavi): za enoposteljno sobo 126 eur 

Splošni pogoji Kompasa d.d za izlete in potovanja so sestavni del tega programa 

 

POTRUDILI SE BOMO, DA BOSTE Z NAMI PRIJETNO POTOVAL I  

 

KOMPAS, ODDELEK IZLETI IN POTOVANJA 

Rado Šušteršič, vodja področja 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Številko TRR in ostale napotke, boste prejeli po prejemu prijavnice. 

*ali znesek glede na število prijavljenih udeležencev 

 

Odhod v nedeljo, 13. maja 2017, je predviden s parkirišča Policijske akademije na Rocenski cesti v 

Ljubljani. Za potovanje potrebujete veljaven osebni dokument, osebno izkaznico oziroma potni list. 

 

Prijavnica (Romunija, od 13. do 19. maj 2018): 

 

Servo per amikeco!     IPA klub Ljubljana 

 

 A 

Prijave zbiramo do 31. 
januarja 2018! 

 Število udeležencev je 
omejeno, zato se upošteva 
datum prijave! 

Prijave zbira Miha Corel, 
elektronski naslov 
miha.corel@gmail.com. 

Informacije na  

GSM 041 408 866 

Možno pla čilo na pet obrokov ali v enkratnem 
znesku: 

Prvi obrok: 31. 1. 2018, 100,00 eur 

Drugi obrok: 28. 2. 2018, 100,00 eur 

Tretji obrok: 31. 3. 2018, 100,00 eur 

Četrti obrok: 30. 4. 2018, 100,00 eur 

Peti obrok: 10. maj 2018, 59,00 eur* 

 

 

B 

  

Številka 
IPA 
izkaznice 

 

 

Ime in priimek Naslov Kontaktni 
podatki, telefon  
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