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Bukareszt jest stolicą i największym miastem Rumunii. Nie jest on miastem, w którym
można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Jak, w każdej metropolii mieszka tu ponad 2
mln ludzi, na ulicach panuje hałas, gdzie niegdzie straszą niedokończone budowle, a ludzie
zawsze się gdzieś spieszą. Ale, spacerując po bulwarach i ulicach można odkryć inne,
ciekawsze oblicze Bukaresztu: zabytkowe cerkwie i klasztory, wspaniałe eklektyczne i
neoklasycystyczne budowle oraz liczne ogrody i parki.
Rumunia to kraj w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie,
Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju, oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do
Morza Czarnego. Od 29 marca 2004 roku Rumunia jest członkiem NATO, a od 1 stycznia 2007 także
Unii Europejskiej. Po przyjęciu do organizacji, Rumunia stała się siódmym według liczby ludności
krajem wspólnoty. Rumunia jest państwem wielu zamków i fortec, być może z powodu burzliwej
przeszłości kraju. Zamki wznoszone od XIV do XVIII wieku zaskakują potęgą i wytrzymałością, zaś te
zbudowane później są ozdobne i imponują zdobieniami. Najpopularniejszymi i najbardziej znanymi z
zamków są m.in. Zamek Bran. Położony niedaleko od Braszowa, jest błędnie uznawany za zamek
hrabiego Drakuli. Od 1920 do 1957 roku służył, jako rezydencja królewska. Dzisiaj znajduje się w
nim muzeum. Zamek składa się z 60 pokojów, liczny podziemnych przejść, ma też zbrojownię.
Delta Dunaju (Delta Dunarii) to jeden z najpiękniejszych rejonów Rumunii, gdzie rytm życia
podporządkowany jest bez reszty ogromnej rzece. O wspaniałym krajobrazie rozpisywali się już
starożytni podróżnicy, geografowie, historycy i poeci, których los, niekiedy wbrew ich woli, rzucił w
te strony. Dunaj rozlewa się na obszarze 5640 tys. m2, płynąc trzema głównymi ramionami:
najdłuższym północnym Kilia (Chilia, 120 km), uregulowanym środkowym Sulina (70 km), oraz
południowym św. Jerzym (Sf. Gheorghe, 113 km). Delta Dunaju jest drugą co do wielkości deltą

Europy (po ujściu Wołgi); rzeka niesie rocznie do Morza Czarnego 70 mln ton osadów (2 tony na
sekundę). W delcie Dunaju żyje 160 gatunków ryb i 300 gatunków ptaków, wielkim bogactwem
wyróżnia się także szata roślinna (największy na świecie obszar porostu trzciny oraz unikatowy na
skalę światową stary las dębowy). Po całym terenie rozrzucone są osady ludzkie, często złożone z
zaledwie kilku lepianek. Wydaje się, jakby czas stanął w miejscu – nawet lata socjalistycznych
rządów nie przyniosły zasadniczych zmian, chociaż Ceauşescu planował „użyźnić” deltę i
przekształcić ją w spichlerz kraju.
Najpiękniejszy fragment biegu Dunaju to jego przełom, zwany Żelazną Bramą (Portile de Fier),
oddzielający Karpaty Południowe od Gór Wschodnioserbskich. Na odcinku długości 130 km rzeka
płynie doliną zwężającą się nawet do 150 m (za przełomem, na wschodzie, rozszerza się do 1,5 km).
Najsłynniejsze miejsce to Cazanele (kotły) - pionowe ściany skalne, między którymi woda pieni się,
natrafiając na liczne katarakty i wiry. Przez ten strategiczny punkt już w starożytności wiódł ważny
szlak komunikacyjny. Rzymianie zbudowali tu imponujący most (1,5 km długości), a na skalistej
wyspie, położonej na środku rzeki w dolnej części przełomu, wznieśli twierdzę.
Konstanca leży na wybrzeżu Morza Czarnego, a jej historia sięga 2500 lat wstecz. To starożytne
miasto jest aktualnie największym portem morskim Rumunii. Legenda głosi, że wylądował tutaj
mityczny grecki heros Jazon. Faktem jest, że Konstanca została założona w VI wieku przed naszą era
przez greckich osadników z Miletos, i początkowo nazywała się Tomis. Jest trzecim co do wielkości
miastem Rumunii i oprócz ważnej roli ekonomicznej spełnia także funkcję chętnie odwiedzanego
nadmorskiego kurortu. W mieście znajdują się pozostałości rzymskich łaźni wraz z ciekawymi
mozaikami. Do ciekawostek należy Wielki Meczet wraz z ogromnym perskim dywanem i 50metrowym minaretem oraz Kasyno. Warto zobaczyć oddalone o kilkanaście kilometrów od miasta
ruin greckiego miasta Histria, najstarszej osady greckiej w Rumunii. Zachowały się tu pozostałości
Świątyni Zeusa, Afrodyty, łaźni i innych publicznych budynków. Niedaleko znajduje się też jezioro
Sinoe, prawdziwy raj dla miłośników obserwowania ptaków, jest ich 267 gatunków.
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