„Na zakręcie Karpat”
RUMUNIA 26.07-04.08.2019 r.
Koło Zakładowe PTTK przy Hucie Aluminium Konin wciąż poszukuje nowych wyzwań oraz przygód.
Tym razem, na XXV Kwalifikowane Zgrupowanie Rodzin Hutniczych , organizatorki: Jolka i Irenka
zaproponowały Rumunię. W wyjeździe uczestniczyło 41 osób, w tym 17 członków koła. Program
wyjazdu miał charakter trekkingu z elementami zwiedzania .

Góry CIUKAS- widok ze schroniska CABANA CIUCAS
Przez meandry pięknej Rumunii poprowadził nas doświadczony przewodnik - Aleksander Bar. Zachwycił
nas swoją pasją do gór, niesamowitą wiedzą o Rumunii, perfekcjonizmem i profesjonalizmem. Dzieląc się
z nami swoją wiedzą pokazał: w Alba Iulia – twierdzę Alba Carolina, katedrę św. Michała, cerkiew
Koronacyjną; Sybin – miasto kultury europejskiej; Bran – najsłynniejszy zamek Rumunii, legendarną
twierdzę Drakuli; Rasnov – zamek chłopski; Brasov – zabytkowe średniowieczne centrum miasta, „Czarny
Kościół”, uliczkę Sforii, Bramę Schei; Sinaia – zamek Pelisor, Monaster Sinaia; Prejmer i Harman –
kościoły warowne; Sighisoara – miasto-cytadela (UNESCO), wieża zegarowa, dom Drakuli, schody szkolne;
Oradea – miasto nazywane niegdyś „perłą w koronie Habsburgów” i wiele innych interesujących miejsc.

Alba Iulia
- cerkiew koronacyjna rumuńskich władców

Rasnov – zamek chłopski

Sybin – Most Kłamców

Brasov - rynek

Harman – kościół warowny

Sinaia – Zamek Peles
– letnia rezydencja królów Rumunii

Piesze wędrówki odbywały się w górach Fogaraskich (Trasa Transfogarska), Bucegi (Sfinks, Babele – eoliczne
formy skalne), Ciucas, Piatra Mare (Wodospady 7 schodów), czy góry Piatra Craiului (Królewska Skała),
zachwycały wyjątkowymi widokami, a czas spędzony w doborowym towarzystwie sprawił nam wiele radości.

Babele

BUCEGI
Góry Piatra Craiului
W drodze do schroniska

Cabana Curmatura

Dambu Mori – Wodospady 7 schodów

Góry Fogaraskie (w dole Balea Lac)

Góry Ciukas - schronisko

Mała Piatra
z fotografem Zbyszkiem 9 osób

Mieszkaliśmy w trzech różnych hotelach, w których serwowane potrawy zaskakiwały kunsztem kulinarnym.
Wieczory spędzaliśmy na świeżym powietrzu, w kameralnym gronie przy niekończących się rozmowach,
tańcach i śpiewie. Atrakcją jednego z wieczorów był występ zespołu folklorystycznego z Rumunii. Wspólne
tańce i biesiadowanie z serwowanymi regionalnymi potrawami w otoczeniu romantycznych altan, było
prawdziwym rarytasem.
Rumunia jest krajem różnorodnych gór, zamków i kolorowych monastyrów. Dziką przyrodę, niezwykłe
pomniki historii i mieszankę kulturową, podziwialiśmy wszystkimi zmysłami, a krajobrazy atrakcyjne
widokowo, nie pozwalały pozostać nam obojętnym na otaczające nas piękno. W pamięci pozostał obrazy
nasycone bogactwem barwnej roślinności i osobliwością lasów. Rumunia, to kraj różnorodny, ciągle
przeobrażający się, o skomplikowanej historii, noszący ślady sąsiednich kultur. Jest to kraj satysfakcjonujący
nawet dla wybrednych podróżników.

Regionalna kuchnia i folklor były atrakcyjnym urozmaiceniem wieczornych posiłków
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