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TREKKING Z KOMPASEM  

BAŁKANY 2023 

PROGRAM 

28.07.2023 (piątek) 

W godzinach popołudniowych wyjazd z Trójmiasta pociągiem Pendolino do stacji Włoszczowa 

Północ. Nocny przejazd do Rumunii przez Południową Polskę, Słowację, Węgry. 

29-30.07.2023 (sobota- niedziela) 

Poznajemy klimat Siedmiogrodu- inaczej Transylwanii, krainy Draculi. 

 Deva: niewielkie miasto w zachodniej Rumunii, w Transylwanii, gdzie możemy zobaczyć 

usytuowaną na wzgórzu twierdzę Cetatea Devei z jednymi z najlepszych umocnień  

w Rumunii. Wjazd na wzgórze zamkowe odbywa się kolejką linowo- terenową. 

 Hunedoara: Usytuowany na niewielkim skalistym wzgórzu zamek Hunedoara zwany 

zamkiem Corvina jest jednym z najbardziej znanych zabytków Rumunii. Udajemy się 

również do miasteczka, które ma świetną atmosferę. 

 Sibiu: jedna z najpiękniejszych starówek całej Europy Środkowo-Wschodniej + słynny 

Most Kłamców. 



 

 *prezentowany program może ulec pewnym drobnym modyfikacjom. 

*noclegi zaplanowane w pensjonatach z ofertą śniadaniową + ostatni nocleg z pełnym 

wyżywieniem; jeden nocny przejazd busem (Włoszczowa- Rumunia); noclegi w Górach RETEZAT pod 

namiotami- górski obóz. 

31.07-03.08.2023 (poniedziałek- czwartek) 

Góry Retezat to jedno z najpiękniejszych pasm w Rumunii. Swym wyglądem przypominają nieco 

Tatry Zachodnie. Jednak są dużo bardziej dzikie i mniej zatłoczone niż nasze rodzime góry.  

W efekcie wędrówka tamtejszymi szlakami może być niesamowitym doświadczeniem i przygodą 

samą w sobie. Najwyższym szczytem Retezatu jest Vârful Peleaga, który wznosi się na wysokość 

2509 m n.p.m. W Parku Narodowym Retezat spędzimy trzy noclegi w namiotach wyprawowych. 

03.08-05.08.2023 (czwartek- sobota)  

 GOLUBAC: Na bałkańskim szlaku w Serbii, nad Dunajem niedaleko granicy z Rumunią 

znajdują się jedne z najładniejszych ruin średniowiecznej fortecy w tej części Europy.  

W 1428 r. podczas bitwy, w której Węgrzy próbowali odbić twierdzę, zginął sam Zawisza 

Czarny. 

 Przełomowa dolina Dunaju + malowniczy Park Narodowy Djerdap + monastyr Tuman. 

05.08-07.08.2023 (sobota- poniedziałek) 

Wieczorem w sobotę przybywamy do Belgradu. Całą niedzielę mamy na zwiedzanie stolicy 

Serbii (m.in. Cerkiew św. Sawy, Twierdza Belgradzka, Stare Miasto, ujście Sawy do Dunaju). 

Biesiadowanie na starówce. W poniedziałek rano wyjazd w kierunku Polski. 

07.08.2023 (poniedziałek)  

Wieczorem przepyszna kolacja u Pani Uli w miejscowości Oderne (Agroturystyka „Pod Złotą 

Wiechą”). Ognisko, imprezowanie i wspominki. A z pewnością będzie co wspominać! 

 
08.08.2023 (wtorek) 

W godzinach porannych wyjazd od pani Uli. Po drodze odwiedzamy jeszcze jedno wybrane 

miejsce na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Wieczorem powrót do Trójmiasta.   

 


