DEN STORE ROMANIA-
RUNDREISEN

/ SIBIU, MARAMURES, BUCOVINA, SIGHISOARA OG BRASOV
Reiseleder: Trond Aspaas

4.–14. JUNI 2016
En reise fra Maramures, som er et levende utendørsmuseum,
gjennom Bucovinas vakre landskap prydet med freskomalte
klostre til Transilvanias mystiske natur, byer og folk. Regionen
assosieres ofte med Dracula, og vi får et innblikk i myten og
ikke minst den virkelige historien. Vår reise gjennom
Romanias og Transilvanias eksotiske regioner er en reise utenfor turiststrømmene, med en fot i middelalder og en fot i nåtid.

Reiseleder:
Trond Aspaas
Trond Aspaas har mer enn 35 års
erfaring i reiselivet. Han har siden
2003 arbeidet med Transilvania
som sitt spesialområde og har et
imponerende kontaktnett i Romania
som også inkluderer den ungarske
minoritetsbefolkningen.

Lonely Planet utropte nylig Transilvania til
verdens beste region å besøke i 2016! Bli
med på en meget innholdsrik reise med vår
lokalkjente reiseleder.

DAG 1, LØRDAG 4. JUNI
OSLO–AMSTERDAM–BUCURESTI
Avreise fra Oslo kl. 06.25 med KLM. Flybytte i Amsterdam og ankomst Bucuresti
13.10 lokal tid. (Romania ligger en time foran
Norge) Vår norske reiseleder møter oss utenfor ankomsthallen etter bagasjeutlevering og
tollpassering, og vi har kun en kort transport
med buss til vårt hotell, Europa Royal, midt i
gamlebyen i sentrum av Bucuresti. Om kvelden spiser vi middag i en historisk restaurant
kun to minutters spasertur fra hotellet. (M)
Kjørelengde: 19 kilometer
DAG 2, SØNDAG 5. JUNI
BUCURESTI–SINAIA–SIBIU
Frokost på hotellet før det blir en liten rundtur i byen og besøk i Palace of Parliament,

verdens nest største bygning etter Pentagon
i USA. Vi setter deretter kursen nordover mot
de mektige fjellene Karpatene, der vi gjør et
stopp for lunsj i kur og alpinbyen Sinaia. Lunsjen inntar vi i herlige omgivelser på terrassen
ved eventyrslottet Castle Peles. På ettermiddagen tar vi oss videre opp gjennom fjellpasset med høyeste punkt 1210 moh, før vi
følger en av dalene ned mot høysletten nord
for Karpatene på vår vei til Sibiu der vi skal
bo to netter på Hotell Ramada rett ved gamlebyen. Middag i hotellets restaurant (F,L,M)
Kjørelengde: 325 kilometer

i 1431, og vi inntar lunsj i Targu Mures som
betyr markedsplassen eller torget ved elven
Mures. Byen har i dag mer enn 135 000 innbyggere fordelt likt mellom den rumensktalende og den ungarsktalende befolkningen og
er fortsatt et viktig handelssentrum i det sentrale Transilvania. Etter lunsj forsetter turen
nordover gjennom vakre skiftende landskap
før vi ankommer vårt hotell Gradina Mori i
Sighetu Marmatiei, ved grensen til Ukraina,
sent på ettermiddagen. Her skal vi bo i to
netter. Middag i hotellets restaurant (F,L,M)
Kjørelengde: 373 kilometer

DAG 3, MANDAG 6. JUNI
SIBIU
Etter frokost på hotellet møter vi vår lokale
guide som tar oss med til Astra-museet (Romanias folkemuseum) som er et utendørsmuseum
i vakre omgivelser i utkanten av byen. Ved
lunsjtider er vi tilbake i sentrum av Sibiu der vår
lokale guide tar oss med på byvandring i gamlebyen som av magasinet Forbes er kåret til en
av Europas mest idylliske. Lunsj på egen hånd
og ettermiddagen til fri disposisjon. Middag i
en tradisjonell rumensk restaurant rett utenfor
bymurene. (F,M)
Kjørelengde: 14 kilometer

DAG 5, ONSDAG 8. JUNI
MARAMURES PERLER
Vi befinner oss nå i den usedvanlig vakre regionen Maramures og denne dagen vies i sin
helhet til natur og kultur med besøk i noen av
de gamle trekirkene, som står på UNESCOs
verdensarvliste og som ligner en god del på
vår stavkirker. Vi besøker også landsbyer litt
utenfor allfarvei, iakttar det særegne landsbylivet som ikke har forandret seg altfor mye
siden middelalderen og inntar lunsj i en liten
familierestaurant. Vi fortsetter langs grensen
til Ukraina og stopper i den lille landsbyen
Sapanta der vi skal besøke Merry Cemetery
(den glade kirkegård), kjent for sine gravsteiner med fargerike, naive tegninger og tekster.
Tradisjonen med disse spesielle gravsteinene
hadde 80-års jubileum i 2015. Middag på en
tradisjonell restaurant i Sighetu Marmatiei.
(F,L,M)
Kjørelengde: 138 kilometer

DAG 4, TIRSDAG 7. JUNI
SIBIU–SIGHISOARA–TARGU MURES–
SIGHETU MARMATIEI
Frokost på hotellet og relativt tidlig avreise på
vår vei mot regionen Maramures i det nordlige
Transilvania. Underveis besøker vi festningsbyen Sighisoara der Dracula angivelig ble født

DAG 6, TORSDAG 9. JUNI
SIGHETU–GURA HUMOROLUI
Etter frokost setter vi kursen østover mot
regionen Bucovina, men først skal vi kjøre
gjennom de sørligste delene av Maramures
og inn i Transilvania. Bistrita er den nordligste
av de såkalte Siebenburgen ( de syv byer) fra
middelalderen. Lunsj på Coroana de Aur (Gullkronen). Det gamle pensjonatet og vertshuset
med samme navn, som ikke eksisterer lenger,
ble verdenskjent i Bram Stokers roman Dracula. Etter lunsj fortsetter vi mot øst og opp
Borgo-passet, også beskrevet i samme novelle,
før vi kjører inn i regionen Bucovina og ankommer vårt hotell Sonnenhof i Suceava. Her skal
vi bo i to netter. Middag på hotellet. (F,L,M)
Kjørelengde: 331 kilometer
DAG 7, FREDAG 10. JUNI
BUCOVINAS PERLER
Denne dagen konsentrerer vi oss om regionens klostre med fresker, som står på UNESCOs verdensarvliste, og den vakre natur som
omgir dem. Vi besøker Voronet og Humor
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med relativt kort kjøreavstand mellom hverandre. Etter klosterbesøkene blir det lunsj før
vi returnerer til Suceava der vi får omvisning
på en skofabrikk, med mulighet til å gjøre en
god handel. Sko fra Bucovina er av høyeste
kvalitet og det er ikke uten grunn mange av
disse fabrikkene er eiet av italienske firmaer.
Middag i Suceava. (F,L,M)
Kjørelengde: 116 kilometer
DAG 8, LØRDAG 11. JUNI
SUCEAVA–BICAZ–SOVATA
Etter frokost setter vi kursen sørover. Bucovina regnes til regionen Moldova, som ikke må
forveksles med den selvstendige republikken
Moldova, selv om landområdene grenser til
hverandre. Sent på formiddagen når vi den
mektige Bicaz-kløften der veien snirkler seg
i hårnålsvinger opp mot toppen. Vel oppe
inntar vi lunsj ved Lacul Rosu (Den røde sjø)
før vi igjen kjører inn i Transilvania fra øst og
ankommer kurbyen Sovata der vi skal bo en
natt på spahotellet Danubius Bradet. Middag
i hotellets restaurant. (F,L,M)
Kjørelengde: 256 kilometer
DAG 9, SØNDAG 12. JUNI
SOVATA–MICLOSOARA–BRASOV
Sentralt i Sovata, ved vårt hotell, ligger Lacul
Ursu (Bjørnesjøen) og fire andre sjøer med
saltholdighet på nivå med selveste Dødehavet. Er været på vår side blir det mulighet til
en morgendukkert før vi fortsetter sørover
til Miclosoara. Der blir det lunsj i det fri hos
Count Kalnoky Guesthouses. Count Kalnoky
er en av HRH Prince of Wales nærmeste

samarbeidspartnere i Transilvania og forpakter også hans eiendom som ligger i nabodalen,
noen få kilometer unna. Etter lunsj besøker
vi festningskirken Prejmer før vi kjører inn i
Brasov og sjekker inn på vårt hotell Aro Palace
i gamlebyen der vi skal bo i to netter. Middag i
kjellerrestauranten Bella Muzica. ( F,L,M)
Kjørelengde 197 kilometer
DAG 10, MANDAG 13. JUNI
BRASOV–BRAN–BRASOV
Brasov består av en herlig blanding av byggestiler: moderne, kommunistisk, renessanse,
klassisk og rumensk. Den stemningsfulle
gamlebyen består av flust med sjarmerende
middelalderbygninger. Etter frokost tar vår
lokale guide oss med på en byvandring der
vi også avlegger besøk i den første rumenske
skolen og Den Sorte Kirke, som er den største lutherske kirke øst for Wien. Vi fortsetter
deretter til den lille byen Bran og besøker
Castle Bran ( Draculas slott) før vi returnerer
til Brasov. Ettermiddagen til fri disposisjon.
Avskjedsmiddag med underholdning i hotellets restaurant i toppetasjen. ( F,M)
Kjørelengde 59 kilometer
DAG 11, TIRSDAG 14. JUNI
BRASOV–BUCURESTI–OSLO
Frokost på hotellet før vi sier farvel til Transilvania for denne gang, setter kursen sørover
gjennom fjellpasset i Karpatene og ankommer
flyplassen i Bucuresti i god tid før vår avreise
med KLM kl 13.55. Flybytte i Amsterdam og
ankomst Oslo kl 18.35. ( F)
Kjørelengde 154 km

/ PRISER OG BETINGELSER

PRIS
Pr. person i dobbeltrom kr 16 950
Tillegg for enkeltrom
kr 2 490
PRISEN INKLUDERER
• Fly Oslo–Bucuresti t/r med KLM
(Pris på fly fra andre byer i Norge
på forespørsel)
• Flyskatter
• Ti netter på hotell med frokost
• Sju lunsjer og ti middager
• Lokal transport, utflukter,
sightseeing inkl. inngangsbilletter
iht. program
• Engelsktalende guide på
utfluktene
• Norsk reiseleder med fra Oslo
PRISEN INKLUDERER IKKE
• Drikkevarer
• Tips til lokale guider og sjåfører
• Avbestillings- og reiseforsikring
Avbestillingsregler og øvrige reise-
betingelser finner du på www.escape.no

Reisen bestiller du på www.escape.no

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo
Postadresse:
Postboks 6288 Etterstad
0603 Oslo

Telefon: 24 14 94 00
E-post: post@escape.no
Web: www.escape.no

Avdelingskontor Stavanger
Telefon: 51 52 71 40
E-post: stavanger@escape.no

