
Senioren en Slow Walkers reis
in Transsylvanië (Roemenië)

een van de nieuwe 
vakantiebestemmingen in Europa 

Start datum: 18.09.2018

Eind datum: 24.09.2018

Aantal nachten: 6

Min. aantal deelnemers: 8

We nodigen u uit om te komen genieten van onze 6 daagse reis door het adembenemende
Transsylvanië, met de prachtige landschappen, zoals het Fagaragebergte en de Prahova-
vallei. U verblijft in gezellige accommodaties in middeleeuwse steden als Sibiu, in de oude
stad van Alba Iulia, het historische centrum van Sighisoara, een deel van het UNESCO-
erfgoed. En uiteraard bezoekt u de stad Brasov, die altijd weer verrast; en we laten u de
prachtige  tradities  en  culturele  schatten,  die  goed  onderhouden  worden  door  de
vriendelijke en gastvrije lokale bevolking, zien  in Marginimea Sibiului en in Bran.

We hebben deze  reis  speciaal  ontworpen  voor  slow walkers en  senioren.  Deze  reis  is
afgestemd op mensen die avontuurlijk van geest zijn, maar ook wat minder goed ter been.
Het is een unieke en bijzondere reis!

De reis:

Bucharest – Sinaia – Busteni – Brasov – Sighisoara – Sibiu – Alba
Iulia – Transfagarasan road-  Bucharest

Overzicht:

 6 nachten accommodatie

 Half Pension

 Onvergetelijke ervaring –  reis  door adembenemende landschappen. Ontdek pure
ambachten en beleef culturele tradities



Dag 1: Welkom in Roemenië! Ontdekt Boekarest

De  reis  begint  met  een  warm  welkom  op  de  luchthaven,  een  ontmoeting  met  uw
Nederlands  sprekende  gids  die  u  de  hoofdstad  'vol  contrast'  zal  laten  zien:  van  oude
gebouwen tot  nieuwe en  moderne  torens.  Accommodatie  en  diner  in  een  4*  hotel  in
Boekarest.

            

Dag 2: Bucharest – Sinaia – Busteni - Brasov

Na het ontbijt pakt u de koffers in: we gaan naar Transsylvanië! 
Als  eerste  staat  een  bezoek  aan  het  prachtige  kasteel  van  Peles  in  Sinaia  op  het
programma en vervolgens een korte stop bij het kasteel van Cantacuzino. Koninklijke dag,
is het niet? Dat zeggen we omdat Brasov de Crown City wordt genoemd. U zult zich zeker
als koningen en koninginnen voelen. Accommodatie en diner in een 4* hotel in Brasov.

       



Dag 3: Brasov – Bran – Rasnov – Sighisoara

Deze dag ontdekt u een prachtige stad, met gastvrije inwoners en heerlijk eten. Na de
stadstour brengen we een kort bezoek aan het kasteel van Bran (is er iemand die nog nooit
heeft gehoord van het huis van Dracula als het gaat om Roemenië of Transsylvanië?). 

Daarna  bezoeken  we  de  Rasnov-citadel  en  vervolgens  Sighisoara,  de  enige  bewoonde
middeleeuwse stad. Een citadel in Zuidoost-Europa, onderdeel van het UNESCO-erfgoed.
Overnachting in een 4* hotel in Sighisoara.

                 

Dag 4: Sighisoara -Biertan – Sibiu

Na het ontbijt kunt u plaatsnemen in de bus - eerste halte: de versterkte kerk van Biertan,
ook op de lijst van UNESCO werelderfgoed, een van de belangrijkste Saksische kerken in
Transsylvanië  en  vervolgens  bezoeken  we  Sibiu,  een  van  de  pittoreske  stadjes  in
Roemenië.

               



Dag 5: Sibiu – Alba Iulia

Na het ontbijt neemt uw 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 Museum
van traditionele volksbeschaving, ofwel het openluchtmuseum. Na de lunch arriveren we 

bij Alba Iulia - u zult slechts een paar momenten nodig hebben om verliefd te worden op
dit Romeinse fort, de middeleeuwse stad en ook de stad waar Roemenië de Grote Unie
verkondigde, in 1918. Accommodatie en diner in 4* hotels in Alba Iulia.

Dag 6: Alba Iulia – Transfagarasan – Bucharest

Eet 's morgens goed, en zorg dat uw camera of telefoon is opgeladen om spectaculaire
foto's  te  kunnen  maken.  Een  lange  en  opwindende  dag  vandaag:  we  gaan  over  de
Transfagarasan, een beroemde weg door de bergen. Haarspeldbocht na haarspeldbocht, de
weg zwaait van Curtea de Arges omhoog naar het Balea-meer en naar beneden op de weg
naar Sibiu. Het is als een gigantische slang die door de bergen snijdt in een strijd om de
natuur te verslaan. Accommodatie en diner in 4* hotels in Boekarest.

Dag 7: Tijd om naar huis te gaan!

Na het ontbijt begeleidt de gids u naar het vliegveld. We wensen u een prettige terugreis!

We hopen dat u genoten heeft van deze reis en dat we u spoedig weer zullen zien!



De Senioren en Slow Walkers reis in Transsylvanië  is inclusief

Accommodaties & maaltijden

 6 overnachtingen in comfortabele 4* hotels

 Ontbijt 

 Diner

 1 speciaal diner

Vervoer

 Airport transfers

 Air conditioned bus gedurende de hele reis

 Parkeer- en tolgelden

Overig

 Entree tickets voor alle attracties en bezienswaardigheden

 Nederlands sprekende reisgids

 Fooigeld is betaald –  ca. 40 euro/persoon

Tips & Tricks

  Beste seizoen voor deze reis: mooi in elk seizoen, maar we raden het aan in de nazomer
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 2 persoonskamer: 931 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.
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