10 dagen Roemenië
(vliegtuig – ook mogelijk per autocar)
Ga mee op een onvergetelijke vliegtuigreis naar het adembenemende Roemenië. Roemenië is
een land dat door toeristen nog ontdekt moet worden, wees snel om op ontdekking te gaan in
dit prachtige land. Met zijn diverse natuur, grote verscheidenheid aan cultuur, authentieke
stadjes en kloosters en een bezoek aan Boekarest, wordt dit een reis om nooit te vergeten.

Dag 1: België-Boekarest

Met het vliegtuig bereiken we onze bestemming, Bucuresti (Boekarest), waar we opgewacht worden
door onze Vlaamse gids die ons naar het hotel brengt.

Dag 2: dagje Boekarest

Na een stevig ontbijt is het tijd om
Boekarest te verkennen. Omdat
Boekarest een erg drukke stad is,
verkennen we deze stad niet per
autocar, maar te voet. We passeren
langs de boulevard Gheorghe Magheru,
met zijn vele hotels, juweliers en
kiosken. Via de Piati Universitatii en
Piata Unirri, de Roemeense ‘Champs Elysées’, bereiken we het hedendaagse parlementsgebouw. Dit
gebouw is het op twee na grootste gebouw ter wereld, waardoor we een verkorte rondleiding
nemen. Verder bezoeken we nog het Koninklijk paleis, het Atheneum, het stadhuis en maken we een
wandeling door het stadspark. Alles in deze stad is gigantisch, waardoor we maar niet uitgekeken
geraken. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Calimanisti - Sibiu

Met de autocar rijden we naar het pittoreske klooster Cozia in Calimanisti. Na dit bezoek zetten we
onze reis verder, via de mooie Oltvallei, tot in Sibiu. Sibiu is een prachtige stad, met de Negoiu
bergketens op de achtergrond. De stad met bergketens brengen een adembenemend zicht met zich
mee, waardoor een stadswandeling een must-do is. In 2007 was deze stad dé cultuurhoofdstad van
Europa. De stad werd recent gerenoveerd maar behoudt toch zijn authentieke middeleeuws
karakter. In deze stad bevinden zich tevens verschillende kerken, pleinen, museums, winkelstraten
enz. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Axente Sever - Sighisoara

Vandaag brengen we een bezoek aan de weerkerk met museum in Axente Sever en het oude
centrum van het stadje Sighisoara. Axente Sever werd in de 13e eeuw gesticht door Vlamingen uit
Brabant, waarop mensen uit vooral de moezelstreek hierheen verhuisden.
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Deze twee uitstappen geven een mooi beeld van het Saksische gedeelte van de
Transylvania (= laatmiddeleeuwse volksverhuizing).
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Baia Mare

350 kilometer verderop bevindt zich Baia Mare. Hier bezoeken we een ondergrondse kathedraal en
overnachten we in een forellenkwekerij.

Dag 6: Surdesti – Sirbi – Bârsana – Botiza – Dragomiresti – Borsa

Na een lekker ontbijt staat ons een dag vol cultuur op het programma. We beginnen met een bezoek
aan de houten kerk van Surdesti. Daarna bezoeken we de watermolen en een stookinstallatie voor
sterke drank in Sirbi. In Bârsana gaan we langs bij een houtsculpteur en nemen we een kijkje in zijn
atelier en zijn klein museum. Hier bezoeken we ook een klooster in typische Maramures stijl. In
Botiza gaan we op bezoek bij een weefster die tapijtjes maakt van wol. Om onze leerrijke dag af te
sluiten nemen we nog een kijkje in een typisch Maramures huis in Dragomiresti. Avondmaal en
overnachting in Borsa of omgeving.

Dag 7: Klooster Moldovita en Izvorul Muntului

We bezoeken het door Unesco beschermde klooster Moldovita, dat helemaal beschilderd is met
religieuze figuren. Hier zal een non ons gidsen in het Duits. Daarna brengen we een bezoek in het
eimuseum, waar 5000 eieren met was bewerkt zijn. Via het stuwmeer Izvorul Muntului, bereiken we
ons hotel.

Dag 8: Cheie Bicaz & Lacul Rosu – Praid – Brosov - Raznov

In het Hongaars sprekend deel van Roemenië bevindt zich de kloof Cheie Bicaz en Lacul Rosu. Daarna
bezoeken we de zoutmijn van Praid, waar zich een speeltuin, sportmogelijkheden, een museum en
een kerk bevinden. Praid wordt gebruikt als kuuroord, vooral voor astmapatiënten. Daarna bezoeken
we het oude centrum van de industriestad Brasnov. Wanneer er nog tijd over is, bezoeken we het
gerenoveerd fort in Raznov.

Dag 9: Bran – Sinaia

Vandaag bezoeken we het kasteel van Bran, wat ook wel het Draculakasteel genoemd wordt. Tevens
bezoeken we het vorige kasteel van de koning, het Peles kasteel in Sinaia. We verlaten de karpaten
en genieten van het avondmaal en onze welverdiende nachtrust.

Dag 10: Bucuresti - België

Met het vliegtuig keren we terug naar huis.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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