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PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping in
de omgeving van Debrecen (Hongarije)
met kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 We steken de HongaarsRoemeense grens over en rijden
verder naar het dorp Sapanta.
Verwelkomingsetentje met folklore.
Dag 3 Busexcursie incl. lunch met een
gevarieerd programma: het vrolijke
kerkhof van Sapinta, het stadje Sighetu
Marmatiei, het openluchtmuseum van
Sighet en een bezoek aan het houten
Peri-Sapanta klooster.
Dag 4 Verplaatsing naar Dorna
Arini door het prachtige
Maramures-gebergte.
Dag 5 Busuitstap incl. lunch bij een
boerenfamilie. We bezoeken het
Eiermuseum van Lucia Condrea
(Moldovita), het blauwe klooster van
Voronet (ook wel de Sixtijnse Kapel
van het Oosten genoemd), het beroemd
zwart aardewerk van Marginea en het
wonderlijke Moldoviţa-klooster.
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Dag 6 Busexcursie (halve dag) naar Vatra
Dornei. Met de stoeltjeslift naar de bergen voor een korte prachtige wandeling.
Kleine picknick met ambachtelijke kazen
bij een schaapherder. Vrije tijd in Vatra
Dornei. Gezamenlijk diner.
Dag 7 Verplaatsing naar de omgeving
van Dorna Arini. We rijden hiervoor
door de adembenemend mooie Bicazkloof en langs het Rode Meer (Lacl Roşu),
een uniek natuurmonument.
Dag 8 Vrije dag om te verpozen en terug
op krachten te komen na de lange en wat
moeilijkere ritten van de vorige dagen.
Dag 9 Vandaag een busexcursie naar het
middeleeuwse vestingstadje Sighisoara,
bekend om zijn beroemde klokkentoren en eeuwenoude bergkerkje én als
geboorteplaats van Dracula (Vlad Tepes).
Vrije tijd om te lunchen en het stadje
verder te verkennen.
Dag 10 Busuitstap naar de indrukwekkende zoutmijnen van Praid, nu
ingericht als herstellingsoord voor
longpatiënten. Na een uitgebreid bezoek
en vrije lunch op de camping gaan we
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EEN APART AVONTUUR
IN EEN LAND WAAR DE
TIJD BLEEF STILSTAAN

met oude legerwagens op safari door
de bergen. Afsluiten doen we met een
bezoek aan een forellenkwekerij en een
gezamenlijk diner.
Dag 11 Verplaatsing naar Zarnesti in de
omgeving van Brasov. Gezamelijke BBQ.
Dag 12 Busexcursie naar het rijkversierde en sprookjesachtige Peles-paleis
bij Sinaia. We lunchen gezamenlijk in
het mooie dorpje Azunga en genieten er
van een wijnproeverij.
Dag 13 Busexcursie naar Brasov en
Bran. Tijdens de stadsrondleiding in
Brasov bezoeken we o.m. de Zwarte
Kerk. Vrije tijd om te lunchen. Na de
middag brengen we een bezoek aan
het wereldberoemde Draculakasteel
in Bran.
Dag 14 We verlaten Zarnesti en begeven ons naar Vulcani Naroiosi. In de
namiddag gezamenlijke wandeling tot
aan de moddervulkanen.
Dag 15 Verplaatsing naar Murighiol, het
natuurgebied van de Donaudelta.
Dag 16 Vroeg in de ochtend een
boottocht doorheen het unieke

wereldnatuurreservaat van de
Donaudelta met zijn overweldigende
fauna en flora.
Dag 17 Verplaatsing naar de Zwarte Zee.
Onderweg mogelijkheid om de oude
Grieks-Romeinse ruïnestad Histria
te bezoeken.
Dag 18 Vrije dag. Bezoek op eigen houtje
de havenstad Constantia of nestel je op
het zandstrand van de camping.
Dag 19 Verplaatsing naar Boekarest.
Dag 20 Busuitstap naar de Roemeense
hoofdstad met bezichtiging van de
belangrijkste monumenten en gebouwen (o.a. het Parlementsgebouw en Huis
Nicolae Ceauseşcu).
Dag 21 Verplaatsing naar Carta in de
streek van Sibiu.

Gezien de soms matige kwaliteit
van de campings en de sanitaire
voorzieningen is eigen sanitair
geen overbodige luxe.

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.424
per bijkomende pers.
(vanaf 3de pers.):
op aanvraag
alleenreizende:
€ 1. 794
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden (incl. elektriciteit waar
mogelijk) • 11 geleide busexcursies (9x vol
ledige dag en 2x halve dag) inclus. evtl.
toegangsgelden zoals beschreven in het
programma • toegangsgeld moddervulkanen •
boottocht Donaudelta • 4x diner, waaronder
1 met folklorespektakel en 1 afscheidseten
tje • 4x lunch tijdens busexcursie • 1x BBQ
– 2x hapje • wijndegustatie dag 12 • welkomst
drink en extra drinks • fooien buschauffeurs
en gidsen • Nederlands sprekende begeleiding
gedurende de hele reis • reisbrochure

NIET IN DE PRIJS BEGREPEN
Wegenvignetten Hongarije en Roemenië.
Tolgelden.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Armand Wouters

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 juni 2022

RESERVEREN
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Door een jarenlang isolement is Roemenië een land van soberheid en
eenvoud, maar juist daarom bleven volksaard, traditie, folklore en cultu
rele rijkdom zeer goed bewaard. We nemen je mee naar de Maramures
met zijn mooie houten kerkjes, het vrolijke kerkhof in Sapinta, de idylli
sche Moldavische kloosters met hun fraaie muurschilderingen, Transyl
vania met zijn Draculaverleden en zijn kastelen, de gouden stranden
van de Zwarte Zee, het unieke natuurreservaat van de Donaudelta, het
prachtige berglandschap van de Karpaten en van Brasov, de hoofdstad
Boekarest, Sibiu, Arad en nog zoveel meer.
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Dag 22 Met de bus naar het schitterende
Sibiu, met zijn middeleeuwse kerken,
het barokke Brukenthalmuseum en de
bekende leugenaarsbrug. Vervolgens
naar het subliem gelegen dorpje Sibiel,
voor een bezoek aan het glas iconenmuseum en een tocht per paardenkar. Op de terugweg stoppen we
even in het dorpje Christian met zijn
gefortificeerde kerk.
Dag 23 Vrije dag. Suggestie: maak een
rondrit door het machtige Fagarasgebergte, de Arges-vallei, de Olt-vallei
en rij terug via Curtea de Arges, met de
mooiste orthodoxe kerk van Roemenië.
Dag 24 Verplaatsing naar Aurel Vlaicu.
Het Vauban-vestingstadje Alba Julia is
zeker een halte waard.
Dag 25 Verplaatsing naar Minis.
Mogelijkheid om de prachtig
gerenoveerde middeleeuwse burcht in
Huneduara te bezoeken, een verdedigingswerk tegen de Moren uit de tijd
van Dracula.
Dag 26 Uitstap naar Arad, met zijn
mooie architectuur. Bezichtiging van
de kathedraal en wandeling langs de
schouwburg, stadhuis en andere fraaie
gebouwen. Vrije tijd voor lunch op de
mooie promenade langs de oever van de
Mures. ’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 27 Einde en individuele terugreis.
Een ommetje langs de bloemenstad
Timisoara loont de moeite. △

Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2022
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