
 

Roemenië, land van Wonderen 

8 dagen & 7 overnachtingen, volpension, verzekerde afreis 

Roemenië, een verbazingwekkende caleidoscoop van Westerse, Byzantijnse, Slavische en Oosterse 
beschavingen, blijft gehecht aan zijn tradities. Het land definieert zich in de eerste plaats voor het landelijke 
karakter, maar ook zeker door zijn vele legendes en bijgeloof. 

Programma 

1 : Brussel – Boekarest 

Aankomst op de luchthaven van Boekarest. Formaliteiten, ontvangst en transfer naar het hotel. 

2 : Boekarest – Curtea de Arges – Sibiu 

Rijd naar Curtea de Arges, een echt openluchtmuseum van Roemeense feodale kunst. Lunch in een plaatselijk 
restaurant. Aankomst in Sibiu, een van de oudste steden van Transsylvanië. Diner in een lokaal restaurant en 
nachtwandeling in het oude stadscentrum. 

3 : Sibiu – Biertan – Sighişoara – Targu Mures – Bistrita 

Vertrek naar het hart van Transsylvanië door de Saksische dorpen. Ontdekking van de kerk van Biertan, een echt 
kasteel! Aankomst in Sighişoara. Lunch in een plaatselijk restaurant. Verder naar Targu Mures. Diner, gevolgd 
door een avondwandeling. Accommodatie in Bistrita. 

4 : Bistrita – Campulung Moldovenesc – Vatra Moldovitei – Voronet – Gura Humorului 

Rit naar Bucovina, het land van de beschilderde kloosters, monumenten op de lijst van de UNESCO. Bezoek aan 
een traditionele workshop eieren schilderen in het dorp Vatra Moldovitei. Ontdekking van het Voronet klooster, 
de Sixtijnse Kapel van het Oosten. Typisch diner en overnachting in Gura Humorului. 

  



5 : Guru Humorului – Tarpesti – Neamţ – Agapia – Lacu Rosu 

Pastorale route door de dorpen van Moldavië: stop in het dorp Tarpesti bij het huis-museum van Nicolae Popa. 
Weg naar Agapia. Aankomst bij het Rode Meer. Typisch diner met Hongaarse specialiteiten en overnachting in 
Lacu Rosu. 

6 : Lacu Rosu – Prejmer – Bran – Brasov 

Rijd naar de versterkte kerk van Prejmer. Vertrek naar Bran voor een bezoek aan het beroemde "Dracula" kasteel. 
Lunch in een plaatselijk restaurant. Aankomst in Brasov. Bezoek aan de kerk van St. Nicholas. Diner en 
overnachting in Brasov. 

7 : Brasov – Sinaia – Boekarest 

Rit naar Sinaia, de Parel van de Karpaten, en bezoek aan Kasteel Peles. Bezoek aan het faraonische Paleis van het 
Parlement, gevolgd door een panoramische stadswandeling en een wandeling in het oude historische centrum. 
Diner in een historische brouwerij van het fin de siècle Boekarest. Overnachting in Boekarest. 

8 : Boekarest – Brussel 

Transfert naar de luchthaven en vlucht naar Brussel. 

Opmerking : mogelijke verlengingen. 

• Donaudelta 

  



Inbegrepen in de prijs 

• De Tarom lijnvluchten: Brussel – Bucharest – Brussel (Economische Klasse). 

• De luchthaven- en veiligheidstaksen en de brandstof. 

• Het verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardig (plaatselijke normen). 

• Volpension van het ontbijt van de 1re dag tot en met het ontbijt van de laatste dag. 

• De toegangsgelden en bezoeken vermeld in het programma. 

• De diensten van Nederlandssprekende lokale gidsen van 2 tot dag 7. 

Te voorziene kosten  

• De lokale fooien. 

• De dranken en maaltijden niet inbegrepen in de prijs. 

• Alle verzekeringen: annulering of globaal (annulering, bagage, bijstand, repatriëring, enz.). 

Hotels 

Plaatsen  Hotels 

Boekarest Capitol 4* 

Sibiu Ibis 3* 

Bistrita Coroana de Aur 3* ou Bistrita 3* 

Gura Humorului Hôtel Best Western Bucovina 4* 

Lacu Rosu Lacu Rosu 3* 

Brasov Coroana Brasovului 3* 

 

U vindt het volledige programma van deze reis op onze website, evenals alle andere informatie, 

https://www.7plus.be/nl/ 

https://www.7plus.be/nl/

