
Bjergkørsel i Rumænien den 16. – 30. juni 
– Guidet autocampertur
KOM MED: ”Home is where I park” på guidet-autocampertur –
14 dage i Rumænien. Vi er eventyrerne, Ayo Hansen og Char-
lotte Kristensen og vores hund Villy. Ayo har i årevis boet fuldtid 
i campervan – derudover har hun rejst, særligt øst Europa tyndt 
og Charlotte har i mange år arbejdet som fællesskaber og koor-
dinator – derfor er du på alle måder i de bedste hænder, når 
”Home is where I park” guider rundt i Rumænien. Alle udgifter un-
dervejs – diesel, måltider, entreer, overnatning mv. afholder I 
selv. Alle får udleveret materiale til turen. Der er sørget for
booking af overnatning og for at vi får set og oplevet Rumænien 
fra de mest spændende vinkler og veje. Vi planlægger at køre
strækningen fra Danmark til Prag hurtigt, men det vil være muligt 
at komme med. 

Vi glæder os til at vise jer Rumænien!
Bedste hilsner Charlotte & Ayo (7164)

Kontakt:
ayo@homeiswhereipark.dk 
Mobil: +45 50 20 38 64
Følg med via instagram 
@homeiswhereiparkdk eller
Facebook @Home is where I park

Sidste tilmelding: 15. maj 2022
Begrænset antal pladser.

Estimerede rejseudgifter
udover deltagelse, alt incl. 4.500 

kr. pr. bil. Ved 1 eller 2 pers.
(Dog ex diesel og drikke- 

varer ekstravagante)

Børn u. 12 gratis
Turen tager 14 dage fra Prag,

hvor vi mødes den 16. juni.
Fra Prag til og med Oradea hvor 

vi siger farvel til hinanden.

Vi mødes i Prag og kører mod Rumænien. Her ople-
ver vi Transsylvaniens smukke landskaber og even-
tyrlige slotte omgivet af dybe skove, hvor bjørne, los- 
ser og ulve strejfer omkring. Landet er fyldt med vid- 
underlig kultur, gode vine og prægtige, grønne bjer- 
ge. Her opleves også vejen over Karpaterne, hvor vi 
kører ad Transalpina mod syd og Transfagarasan mod 
nord, hvilket er en køre- og naturoplevelse ud over 
det sædvanelige. Vejene over bjergene er generelt i 
fin stand, og undervejs er der muligheder for hvile- 
spise- og fotopauser.

Pris:
2.500 kr.

pr. person

Turen er på
2100 km
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