8-DAAGSE RONDREIS (VLIEGREIS)
ROEMENIË
Dinsdag 09 tot dinsdag 16 juni 2020
Roemenië, gelegen in het zuidoosten van Europa, is een land vol bezienswaardigheden en misschien
wel het mooiste land van Oost-Europa. Een land dat voor veel toeristen nog een vrij onbekende
bestemming is. In 2007 werd het land lid van de Europese Unie. Tijdens deze vlieg-bus rondreis
Roemenië ziet u de Turkse, Byzantijnse en Romeinse invloeden uit het verleden, de houten huizen en
kerken in de traditionele streek Maramures en de overweldigende natuur van de Karpaten en de
Donau Delta. We rijden over het platteland, waar we kennismaken met de Roemeense dorpen en de
gastvrije bevolking. Maar we zien ook indrukwekkende steden en de schitterende natuur, waarbij we
o.a. de Oituz pas, de pas van het Rode Meer en de spectaculaire rotswanden in de Bicaz kloof
passeren. Roemenië is ook bekend vanwege Graaf Dracula; u zult de geschiedenis horen en de burcht
zien. We eindigen deze reis natuurlijk met een bezoek aan Boekarest, de hoofdstad van Roemenië,
een stad met een roerig verleden.
DAG 1 - EINE – BOEKAREST - PREDEAL:
Vertrek vanuit Eine met de autocar naar de luchthaven. Heenvlucht naar Boekarest. Transfer naar
het hotel voor overnachting.
DAG 2 – PREDEAL – OITUZ PAS – AGAPIA:
We verlaten Transilvanië via Târgu Secuiesc en rijden over de Oituz pas. Hier waren tijdens de Eerste
Wereldoorlog zware gevechten tussen het Oosterrijk-Hongaarse leger en de Roemenen. We bereiken
vervolgens de derde Roemeense provincie Moldavië en rijden langs de stad Onești, waar de bekende
turnster Nadia Comăneci geboren is. Zij won 5 gouden medailles tijdens de Olympische spelen. In de
namiddag bezoeken we Agapia, een klein plattelandsdorp met een prachtig klooster, dat u kunt
bezoeken.
DAG 3 – GURA HUMORULUI – Kloosters HUMOR en VORONET:
Na het ontbijt rijden we naar de kloosters Humor en Voronet. De fresco’s in deze Moldauer kloosters
zijn meesterwerken van Byzantijnse kunst en uniek in Europa. De fresco’s stellen taferelen voor uit
de Bijbel, het leven van Jezus en tonen beelden van heiligen, profeten, engelen en duivels, de hemel
en de aarde. ‘s Morgens kunt u het klooster Humor en aansluitend het klooster Voronet bezoeken.
De fresco’s van deze kloosterkerk hebben een niet na te maken blauwe achtergrond, dat als het
'Blauw van Voronet' ver over de grenzen van Roemenië bekend werd. Tot op heden is het een
raadsel uit welke planten die kleur gemaakt is.
DAG 4 – TARGU MURES - SIGHISOARA:
‘s Morgens maken we een stadswandeling door Târgu Mures en kunt u de kathedraal en het
Rozenplein bezichtigen. Vervolgens staat Sighisoara op het programma. Sighisoara wordt beschouwd
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als mooiste en best bewaarde middeleeuwse stad van Europa. Het oude centrum, met zeven
verdedigingstorens en met ruim 150 woningen, is een uniek overgebleven complex en werd daarom
in 1999 tot UNESCO Werelderfgoed benoemd. U kunt hier o.a. de bergkerk en het bekende
geboortehuis van Graaf Dracula bezichtigen.
DAG 5 – TURDA:
We rijden ‘s morgens naar Turda, een stad die door talrijke zoutbergen omringd is. We bezoeken
eerst de groentemarkt van de stad, waar de boeren uit de omgeving hun producten verkopen. 's
Middags heeft u vrije tijd om te lunchen en daarna bezoeken we één van de modernste zoutmijnen
van Europa. Van oudsher wordt bij Turda al zout gedolven; een logische plaats, omdat hier een
enorme Zechstein-zoutpijler omhoog komt. De zoutmijn van Turda is gedeeltelijk opengesteld voor
publiek. De lucht in de mijn is zeer heilzaam voor astmapatiënten.
DAG 6 – TARGU MURES – SOVATA – GHEORGHENI – BICAZ KLOOF:
We vertrekken uit Târgu Mures en beginnen de dag met een wandeling in Sovata, één van de oudste
kuuroorden in Roemenië met het Ursu meer. Dit 'berenmeer' is een meer van zout water, dat
voorzien wordt van warm water via warmwaterbronnen in de bodem. We vervolgen onze route door
het Szeklerland en bereiken de stad Gheorgheni. Het grootste deel van de inwoners is Hongaars,
omdat de stad in het verleden tot Hongarije behoorde. Via de pas van het Rode Meer bereiken we
vervolgens de spectaculaire Bicaz kloof. De meer dan 300 meter hoge rotswanden staan vlak langs de
weg, loodrecht omhoog.
DAG 7 – LACU ROSU – BRASOV – BRAN:
's Ochtends rijden we na het ontbijt naar Brașov , dat ook nu nog als één van de belangrijkste
Saksische steden geldt. In de directe nabijheid staat het in de 14e eeuw gebouwde raadhuis, dat
karakteristiek is voor Brașov. Ook de Orthodoxe Schuilkerk staat ergens verborgen op het
Raadhuisplein en kunt u bezichtigen. Aansluitend rijden we door naar Bran, waar u het kasteel van
Graaf Dracula kunt bezoeken en dat gebouwd is op een 60 meter hoge steile rots.
DAG 8 – BREDEAL - BOEKAREST – EINE:
Vandaag brengen we, voordat we de terugreis aanvaarden, een bezoek aan Boekarest. We maken
een stadsrondrit door het centrum en zien de belangrijkste bezienswaardigheden van de hoofdstad.
Deze stad werd ooit het 'Parijs van het Oosten' genoemd. Tijdens het bewind van Ceausescu
onderging de stad een gedaantewisseling. De dictator veranderde het stadsbeeld dramatisch. Kerken
en pittoreske wijken moesten plaatsmaken voor grote boulevards en protserige overheidsgebouwen.
Sinds 1989 is men druk bezig de stad te renoveren. Tijdens de stadsrondrit ziet u onder meer de
Arcul de Triumf, het Casa Presei Libere, het Plein van de Revolutie en het Casa Poporului. U kunt in
Boekarest het Parlementsgebouw bezichtigen. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
Daarna brengt de autocar ons naar Eine.
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Prijs: vanaf 699 € per persoon op basis van halfpension
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•

Vluchten heen en terug
Rondreis op basis van halfpension
Bagagekosten
Nederlandstalige reisleiding

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•

Entreegelden en facultatieve fooigelden
Niet genoemde maaltijden en drankjes
Fooien
Verzekeringsgelden

Extra informatie:
Kopie identiteitskaart bij inschrijving
Raadpleeg steeds uw huisdokter om uw basisinentingen (zoals difterie-polio-tetanus, buiktyfus en
hepatitis A) te controleren
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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