Senioren en Slow Walkers reis
in Roemenië – een van de nieuwe top
bestemmingen in Europa
Start datum: 18.09.2018
Eind datum: 30.09.2018
Aantal nachten: 12
Min. aantal deelnemers: 8
In deze drie regio's van Roemenië - Transsylvanië, Maramures en Bucovina – wordt al
eeuwen cultureel en historisch erfgoed 'verzameld' van het Roemeense, Duitse en
Hongaarse volk. Hierdoor is een unieke mix van steden, tradities, ambachten en levensstijlen
gecreëerd. Evenzeer prachtig en uniek is het Roemeense landschap. In de bergen vindt u
valleien, ontstaan door tumultueuze rivieren en hoge plateaus waar schapen en koeien die u
melk of andere natuurlijke producten zullen bieden, grazen.
We hebben deze reis speciaal ontworpen voor de 'slow walkers', reizigers met een
avontuurlijk geest die wat minder goed ter been zijn. We kunnen u verzekeren dat dit een
erg bijzondere en mooie reis is!

Route:
Boekarest - Sinaia - Busteni - Brasov - Sighisoara - Sibiu - Alba Iulia - Turda
- Cluj Napoca - Baia Mare - Sighetu Marmatiei - Piatra Neamt - Boekarest

Overzicht:


12 overnachtingen



Halfpension



De smaak van het meest ongerepte gebied, ook legendarisch in Europa: Roemenië!

Dag 1: Welkom in Roemenië! Ontdek Boekarest
Welkom in Roemenië! Na een ontmoeting met uw Nederlands sprekende gids op de
luchthaven Henri Coanda Boekarest, vertrekt u per bus naar de hoofdstad: Boekarest. Na
een korte sightseeing arriveert u bij uw hotel.
Accommodatie en diner in een 4* hotel in Boekarest.
Dag 2: Boekarest
Goedemorgen! Heeft u goed geslapen? Deze dag is gewijd aan de belangrijkste
bezienswaardigheden van Boekarest: Paleis van het Parlement, Universiteit van Boekarest,
Revolution Square, Victoriei Square, Village Museum, Victoria Palace.
Accommodatie en diner in een 4* hotel in Boekarest.

Dag 3: Boekarest - Sinaia - Busteni - Brasov
Na het ontbijt pakt u uw koffers in: Transsylvania, we zijn onderweg! Als eerste brengen we
een prachtig bezoek aan het kasteel van Peles in Sinaia en vervolgens houden we een korte
stop bij het kasteel van Cantacuzino. Een echte koninklijke dag! Dat zeggen we omdat Brasov
de Crown City wordt genoemd. Dus u zult zich zeker als koningen en koninginnen voelen.
Accommodatie en diner in 4* hotels in Brasov.

Dag 4: Brasov
Op deze dag zult u de prachtige stad Brasov, met zijn gastvrije inwoners en heerlijk eten,
ontdekken. Na de rondleiding door de stad bezoeken we het kasteel van Bran (is er iemand
die nog nooit heeft gehoord van het huis van Dracula als het gaat om Roemenië of
Transsylvanië?).
Accommodatie en diner in 4* hotels in Brasov.

Dag 5: Brasov – Sighisoara – Sibiu
Eet 's morgens goed, een lange en bijzondere dag staat op het programma. Allereerst gaan
we naar Sighisoara, de enige bewoonde Middeleeuwse citadel in Zuidoost-Europa, een deel
van UNESCO-erfgoed en vervolgens naar de stad Sibiu. Mooie roadtrip, prachtige
landschappen, gastvrije mensen!
Accommodatie in 4* hotels in Sibiu.

Dag 6: Ontdek Sibiu
Na het ontbijt neemt een lokale gids u mee door het oude centrum van Sibiu om het
prachtige multiculturele erfgoed te ontdekken – het Brukenthal Museum, de orthodoxe
kathedraal, de katholieke kathedraal, de Hongaarse katholieke kerk, de synagoge of het Astra
National Museum Complex, dat bestaat uit 4 musea die prachtige historische en culturele
exhibits aanbieden. Een van de musea is het openluchtmuseum. Het diner wordt geserveerd
in het hotel in Sibiu.

Dag 7: Sibiu – Alba Iulia – Turda – Cluj Napoca
Een heerlijk ontbijt in het hotel en een goed humeur zijn voldoende om de Turda-zoutmijn
te bereiken! Tijdens onze reis zullen we de prachtige Turda Gorges tegenkomen, een
karstlandschap, een beschermd gebied voor de flora, fauna, archeologie en geologie (meer
dan 60 grotten). Welkom bij Alba Iulia: u zal slechts enkele momenten nodig hebben om
verliefd te worden op dit Romeinse fort, de middeleeuwse stad en ook de stad waar
Roemenië de Grote Unie heeft uitgeroepen, in 1918. Vrije tijd 's avonds in Cluj Napoca.
Accommodatie in 4* hotels in Cluj Napoca.

Dag 8: Cluj Napoca – Baia Mare
Word wakker, het is tijd om Cluj Napoca te ontdekken! Dat is de grootste stad in Roemenië
na Boekarest en European Youth Capital 2015! Aangezien sommigen beweren dat hier het
hart van Transsylvanië ligt, laten we in onze rondleiding door de stad zien wat dat betekent.
Accommodatie en diner in 3* hotels in Baia Mare.

Day 9: Baia Mare – Wooden Churches in Maramures – Sapanta - Sighetu Marmatiei
Goedemorgen! Na het ontbijt brengt uw bus u naar het wonderschone Maramures, waar u
de prachtige en unieke houten kerken kunt bewonderen, die deel uitmaken van het
UNESCO-erfgoed. Daarna bezoekt u een heel bijzondere toeristische plek, een beroemde
Roemeense begraafplaats: Sapanta Merry Cemetery. Accommodatie in 3* hotels in Sighetu
Marmatiei.

Dag 10: Sighetu Marmatiei – Campulung Moldovenesc – Gura Humorului
Vaarwel Maramures, welkom Bucovina! We gaan de Roemeense natuurgebieden verkennen.
U zult pure natuur ontdekken, multiculturalisme in perfecte harmonie, gewoonten die al
honderden jaren onaangeroerd blijven. Deze dag is gewijd aan innerlijke vrede. Onze gids
leidt u langs een aantal prachtige kloosters, waarvan de meeste deel uitmaken van het
UNESCO-erfgoed, wat u zeker in een goed en kalm humeur zal brengen. De lunch wordt
bereid en geserveerd door de monniken van het Putna-klooster. 'S Avonds vrije tijd om te
ontspannen en te mediteren.
Accommodatie en diner in 4* hotels / pensions in Gura Humorului.

Dag 11: Gura Humorului – Piatra Neamt
Enkele van de attracties van de dag: het Agapia-klooster, met een interessante geschiedenis
die u wordt verteld door een non die daar woont. Ook gaan we naar het Neamt-klooster, dit
keer een monniksklooster, dat zijn deuren voor u opent (dit is de grootste religieuze
nederzetting in dit deel van het land). Onderweg zal uw gids u enkele jeugdherinneringen
vertellen, erg grappig en aanstekelijk. Die herinneringen zijn van onze Roemeense grootste
verteller - Ion Creanga - sommige van deze verhalen worden u verteld in Humulesti, zijn
geboortedorp. Onze laatste attractie is in Tarpesti, waar je de 'dorpswereld' ontmoet etnografie, folklore, geschiedenis en traditionele maskers onder één dak. Accommodatie en
diner in 3* hotels in Piatra Neamt.
Dag 12: Piatra Neamt – Bucharest
Na een goed ontbijt pakken we onze koffers in, stappen in de bus en gaan we vanuit de bus
genieten van het uitzicht en de route! Korte stadstour en lunch in Piatra Neamt. We komen
's avonds aan in Boekarest. Een heerlijk speciaal diner wordt voor u bereid en de laatste
nacht is in Boekarest.
Accommodatie in 4* hotels.
Day 13: Time to go home!
Tijd om naar huis te gaan! Na het ontbijt zal uw bus u naar het vliegveld leiden.
We hopen dat u van deze reis hebt genoten en we hopen u snel weer te zien!

De Senioren en Slow Walkers reis in Transsylvanië is inclusief
Accommodaties & maaltijden
 12 overnachtingen in gezellige hotels /pensions (drie maal 3*, overige hotels zijn 4*)
 Ontbijt op elke locatie
 Diner op elke locatie
 1 speciaal diner
Vervoer


Luchthaventransfers



Air-conditioned bus tijdens de hele reis



Parkeren, tolgelden en wegenbelasting

Overig


Toegangsprijzen voor alle attracties



Nederlands sprekende reisgids



Voorafbetaalde fooien – 80 euro/per persoon

Tips & Tricks


Beste seizoen voor deze reis: mooi in elk seizoen, maar we raden het aan in de zomer
of de herfst. Het klimaat in Roemenië is gematigd, met 4 seizoenen. De zomer kan
erg warm zijn, in juli en augustus kan de temperatuur 37-39 graden Celsius worden.
De vroege herfst, september / half oktober is aangenaam, met zonnige dagen en een
temperatuur van 15-25 graden Celsius



Leeftijd: leeftijd is maar een getal, als u maar jong van geest bent!



Kleding & accessoires: comfortabele kleding, een hoed of pet kan handig zijn,
comfortabele schoenen, een zonnebril, een tasje voor documenten en geld



Eten en drinken: veel mensen zeggen dat de Roemenen heel goed eten, het is de
moeite waard om een traditionele maaltijd te proberen. Traditionele gerechten zijn
zure soepen (met gehaktballen, varkensvlees, rundvlees, groenten), vleesrollen in
kool of wijnstok, "mici", stoofschotels van vlees en aardappelen of andere groenten,
fruitcake. Lokale drankjes zijn "ţuica", "palinca", wijn, maar inheemse bieren worden
ook aanbevolen. In de bergstreken is er een traditie van het bereiden van
verschillende specialiteiten van koemelk, schapenmelk, geitenmelk of buffelmelk "Telemea" -kaas, schapenkaas, groene kaas, "Burduf" -kaas, yoghurt, karnemelk,
kefir, zure room.

PRIJZEN
Per persoon op basis van een 2 persoonskamer: 1669 euro
Eenpersoons toeslag: wordt berekend op basis van eenpersoonstoeslag per hotel
Deelname: minimaal 8 personen
Goed om te weten
Als u een speciaal dieet gebruikt kunt u dat aangeven bij de boeking. In alle hotels kunt u
probleemloos genieten van ontbijt en diner aangepast aan uw dieet.
Tijdens deze culturele reis bezoekt u vele locaties als kerken, musea en kastelen. De bus
stopt overal direct voor de ingang en er zijn geen of een paar kleine treden in de
gebouwen.
De gids die de gehele reis met u mee op pad gaat heeft Nederlands gestudeerd aan de
universiteit van Boekarest. Nederlands is de spreektaal tijdens deze interessante culturele
trip.
In alle grote steden die u tijdens deze reis bezoekt is uitstekende medische zorg aanwezig
in de grotere ziekenhuizen.
Deze reis is speciaal samengesteld voor iedereen die verrast wil worden door de
schoonheid van de natuur in dit prachtige land en de overal aanwezige culturele rijkdom,
die werkelijk bijzonder en uniek is. De vele UNESCO-ERFGOED plaatsen zijn daar een
voorbeeld van.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder SANO Touring (Engelse
taal is gewenst) via contact@sanotouring.eu
Wilt u liever in het Nederlands meer informatie of heeft u nog vragen over deze reis, dan
kunt u mailen naar romania@accessibletravel.online.

