
2019 SANDNES DANSELAG  
Rundreise i Romania & Transilvania  

Folkedansfestival i Tulcea ved Svartehavet     
 4. - 12. august  

 

 
 
Dag 1                4. august            SVG - AMS - BUH - videre til BRASOV 
Fremmøte på Sola kl.04.30 for innsjekk og avreise med KLM kl. 06.00 via AMS. Ankomst kl.07.30 til 
Amsterdam. Avgang videre til Bucuresti i Romania er kl. 09.30 og ankomst til Bucuresti er kl. 13.10. 
Ved ankomst hilser vi på vår lokale guide og drar sammen så raskt som mulig til Sinaia, et av Europas 
vakreste slott, Peles Slottet. Besøket er vel verd opplevelsene og langt inne i landet har det faktisk i sin 
tid vært en Kongelig Residens. Flottest er nok det «Det gylne rom» som navnet forteller er dekorert i 
gull. Her har mange kjente personer overnattet, fra kongelige til politikere og kunstnere. En av de mest 
kjente besøkende var keiser Franz Josef av Østerrike-Ungarn. I nyere tid har Richard Nixon og Gerald 
Ford og vært på besøk. Arkitektonisk er slottet inspirert av en blanding av neorenessanse og gotisk stil, 
i likhet med slottet Neuschwanstein i Bayern. ( for å sammenligne).  
Ved ankomst sjekker vi inn på vårt hotell som vi skal ligge på 4**** Hotel Golden Time de 3 kommende 
nettene.   

 
Dag 2                5. august           BRASOV          
Etter en god frokost drar vi for å besøke byen Sighisoara. Middelalder byen antas å være den vakreste 
og best bevarte i Europa. Byen er velkjent som en av de få byer i Europa som er befesta og fortsatt er 
befolka. Turen til citadellet anbefales, likeledes besøk i klokketårnet fra det 13. århundre, besøk i               
kirken og om det er tid å besøke det Dominikanske klosteret. Vi spiser lett lunsj sammen i løpet av 
utflukten og opplevelsene. Turen går tilbake til Brasov etter flotte opplevelser i festningsbyen.                         
Vi forventer å være tilbake rundt kl. 17.00 på hotellet. Om kvelden spiser vi middag sammen og gleder 
oss til en rumensk velkomstfest med middag og litt underholdning, noe som passer oss godt.  
Kvelden vil gi oss inntrykk av mattradisjon og Romania`s kultur og gode tradisjoner.    
 
Dag 3               6. august            BRASOV  - BRAN CASTLE  ( Dracula Slottet )  
Vi spiser frokost sammen på hotellet før vi benytter anledningen til å oppleve området nær byen 
Brasov. Her er mange severdigheter og særs og interessant er det lille fjellet ca. 3 km fra sentrum  
Tampa. Vi må nevne den flotte utsikten her - formidabel. Vi spiser lunsj på turen og kjører den berømte 
vinruten på veien tilbake til hotellet vårt. Vår vinstopp blir i Dealu Mare vinregion, området kalles på 
grunn av sin vakre natur for « Romanias Toscana». De er her mest kjent for sine røde vindruesorter fra 
druer, som Cabernet Saugvinon, Merlot, Pinot Noir og Zweigelt. Det vakre landskapet og den friske 
landlufta inviterer til avslapning og muligheten til å glede seg over de små ting her i livet - som for         
eksempel å hygge seg med et glass vin. Vi må og nevne Halewood Vin ved Sinaia. Vin og Champagne 
produsenten med deres Conacul Urlateanu, en sjarmerende villa på en flott bakketopp. Her får vi om-
visning i vinkjelleren og vinsmaking på vingården. Felles middag om kvelden.  
 
Dag 4                7. august              BRASOV - BRAN CSATLE DRACULA SLOTTET -TULCEA  
Vi forlater Transilvania og reiser mot Tulcea by. På veien til Tulcea besøker vi Bran Castle, Dracula`s 
verdenskjente slott, som ligger ca. 30 kilometer utenfor byen Brasov. Det var her Bram Stoker hentet 
inspirasjon til å skrive sine fortellinger om Dracula. Ikke langt fra dette slottet finner vi det nydelige og 
vell bevarte Rasnov citadelle ( festningen ), som ble bygget i år 1215 av Teutonic Knights.  
Til orientering så har faktisk Prince Charles en veldig sterk tilknytning til Transilvania. Hans kjærlighet 
for landet har resultert i at Hans Majestet kjøpte og total renoverte et tradisjonelt hus, som nå benyttes 
til turistfasilitet. Det er her vi skal nyte en god lunsj i den vakre Viscri landsbyen og besøke en av                  
Transilvania`s mest kjente befestede kirker. Etter den « royale » lunsjen kjører vi videre til Tulcea.  
Ved ankomst sjekker vi inn på vårt 4**** Hotell Esplanada for de neste dagene.  
Her venter vi på festivalprogrammet og videre program for dagen sendes i etterkant.   
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Dag 5 til 7           8. - 9. og 10. august       TULCEA  - FOLKEDANS FESTIVALBYEN   
Tulcea er ”hovedstaden” i Tulcea fylke. Tulcea har alltid vær en viktig havneby ved                         
Svartehavet. Her bor ca. 93 000 mennesker og det er spennende å oppleve en ekte rumensk 
havneby. Under den første verdenskrigen var Tulcea okkupert av Bulgaria fra 1916 til 1918. Til 
1940 var byens befolkning overveiende bulgarsk. Bulgarerne forlot imidlertid da byen som en 
følge av Craiovatraktaten under den andre verdenskrigen. Tulchea er en kjent ferieby og vi 
anbefaler å ta turen til Uavhengighets-monumentet får en et fantastisk skue over hele Tulcea.                      
Overnattingene har vi på Hotel Esplanada som er 4**** - her har vi halvpensjon ( frokost og 
middag hver dag.   
 

Programmet for  FESTIVALEN er uklart.  
 
Dag 8                     11. august                      TULCEA  - BUCURESTI   
Etter frokost går turen tilbake til Bucuresti hvor vi skal overnatte på 4**** Hotel Europa Royale i 
sentrum. Hovedstaden i Romania er berømt for å være en by som aldri sover. Tidligere kjent 
som « lille Paris » på grunn av sin arkitektur og turbulente livsstil. Her er det masse å utforske. 
Vi kan anbefale en vandretur for å se parlamentet, det nasjonale kunstmuseum, kirker, palas-
ser og ikke minst gamlebyen. 
Vi spiser felles middag på vårt hotell. 
 
Dag 9                      12. august                    BUCURESTI  - AMSTERDAM  - STAVANGER  
Etter frokost …………………………. 
Vi drar til flyplassen i god tid til innsjekk for vår flyavgang med KLM via Amsterdam. 
Flyavgang er kl.18.05. Vi flyr via Amsterdam og derfra videre til Stavanger med avgang  
kl. 20.00. Vi lander på Stavanger Lufthavn Sola kl.22.25. Husk setelappen for tax free handel.   
 
Pris pr. person i dobbeltrom ved 40 betalende - estimert pris kr. 14. 900,-  
 
Inkludert i prisen:  
* Fly t/r Stavanger - Bucuresti inkl. flyskatt  
* All kjøring i buss med hyggelige sjåfør i 9 dager  
* 8 netter på hotell med helpensjon  ( frokost, lunsj og middag  )   
* Entre i flg. program til alle opplevelsene   
* Vinsmaking og opplegg iflg. program. 
* Engelsktalende lokalguide  
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen  
 

Tillegg: 
* Enkeltrom tillegg kr. 1600,- 
* Litt drikke til middagene og lunsj! 
* Andre entreer  
 

Påmelding til Idereiser AS tlf. 51 42 57 44 eller ide@idereiser.no  Depositum: kr. 4400,- 
 
HUSK: Navn i pass skal stemme overens med navn på flybillett  - gyldig 6. mnd. i Europa. 
HUSK: Reiseforsikring skal inkl. avbestilling ved sykdom. 
HUSK: Oppgi passnummer, fødselsdato og pr, gyldig hetsdato på passet.  
 
 
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med denne skredder-
sydde turen. Det være seg endringer i flyruter, oljetillegg, valutaendringer og avgiftsendringer 
samt uforutsette ting vi ikke har kontroll over hos våre samarbeidspartnere. Ved avbestilling 
etter 1. juni betales reisen i sin helhet grunnet avbestillingsregler hos våre leverandører. 
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