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Infobrev for reisende med IDÈREISER AS  
på Folkedansfestival i Tulcea i Romania fra 4.—12. august 
 
Hallo alle sammen – ja nå gleder vi oss til Romaniatur.    
Reiseleder deler ut billettene på Sola ved fremmøte kl. 04.30. Vi hjelper med  innsjekk 
og vi må alle stå i kø hos KLM med bagasjen, etter at vi har fått ombordstigningskortet. 
Dersom dere er medlemmer i Flying Blue, kan en registrere poeng på reisen. Ellers har 
KLM god service om bord, og kan takke ja til brus, juice, øl eller vin inkl. kaffe/ te, samtidig som de                      
serverer alle gjestene med snacks – fritt! Ove Harald Fossen, Anne Kari sin mann blir med som reiseleder.                       
På turen til Transilvania har vi og med oss en engelsktalende lokalguide fra Bucuresti. Ove tar ansvar for over-
setting og tilrettelegging av opplegget sammen med sjåfør og guide. Ellers fikse opp vedr drikkevarer etc når 
utlegg er nødvendig på vegne av gruppen.       
 
Vi har, som kjent omarbeidet turen grunnet endring av festivalpass. Den opprinnelige festivalen ble                    
endret tidsmessig og vi ble invitert til denne festivalen arrangeres i Tulcea ved Svartehavet. Således er det nye                           
programmet optimalt tilrettelagt for gruppa fra Sandnes. Turen startes med spennende dager i kjente Transilva-
nia. Vi kan glede oss til greit hotell og fine dager der. Videre drar vi til Tulcea og der vil vi beholde bussen under 
oppholdet, for vår benyttelse. Vi har lagt inn en kjekk utflukt på dagtid den 10. august, da denne dagen er det 
ikke noe program før om kvelden. Vedlegger tilsendt et etterlengtet festivalprogram. Båtturen på Donau er og 
arrangert sammen med festivalen den 9. august. Ellers er reiseleder og sjåfør fleksible vedr. bussbruk og mulig 
luftetur under oppholdet i Tulcea.  
Vedlagt nå er en side med programmet fra Golden Fish International Folklore Festival.   
 
Andre utflukter foreslått i Tulcea er: Reiseleder organiserer dette på stedet.  
 
1 Vedlagt er tilsendt festivalprogrammet, ( som kom til oss først ankom Idèreiser As den 29. juli for den                

festivalen dere skal delta på med navn: International Folklore Festival «Golden Fish»  
2 Foreslått er vingårdsutflukt med buss den 10. august, med vår buss i flat delen av Romania.                           

( Kun vinsmakingen kommer i tillegg. ) 
3 I Bucuresti foreslår vi en byrunde med Mugor vår kontakt på 1  - 1.5 timer - ( Vi i Idèreiser AS betaler 

guiden i Bucuresti denne dagen, 12.08.)  ( Her har vi òg bestilt for gruppa inngang til Nicolae Ceausescu 
Palasset. ( Entreen innkasseres av reiseleder og er et tillegg på Euro 13 pr. person. )   

 
Fremmøte på SOLA Flyplass kl. 4.30 for innsjekk med KL 1196. 
 

Avgang   KL 1196     04. august  SVG - AMS   KL 06.00 - 07.30 
Videre  KL 1711       04. august  AMS - BUCAREST  KL 09.30 - 13.10   
Avgang  KL 1376      12. august  BUCAREST  - AMS KL 18.05 - 20.05 
Videre   KL 1205       12. august  AMS - SVG    KL 21.00 - 22.25 
. 

 
HUSK: Da noen ønsker assistanse på flyplassen må dere ta kontakt med oss slik at vi kan klarere det hele før  
billettskrivingen. HUSK: Det kan være lange avstander i Amsterdam  - og dette koster jo ikke noe ekstra.   
 
 

EUROPEISK HELSEKORT får en ved å gå på nett og bestille på denne adresse:  www.helfo.no     
 
BAGASJE FOR INNSJEKK MED KLM SAMT HANDBAGASJE:     
KLM er flyselskapet vi reiser med 1 koffert på 23 kg kan innsjekkes samt handbagasje kabinstørrelse opptil 12.kg    
 
REISEFORSIKRING: Alle må ha reiseforsikring, som inkluderer avbestilling ved sykdom.   
 
PASS:  MÅ VÆRE GYLDIG MINST 6 MÅNEDER ETTER HJEMKOMST.   
 
VALUTA I ROMANIA er RON eller Leu = 1 RON er NOK 2.34.     
 
TIPS TIL SJÅFØR / LOKALGUIDE  
 

HUSK MEDISINER I HANDBAGASJE:  Dersom dere bruker medisiner fast, bør dere ha med original innpakking 
som viser innholdet av medisiner og dosering. Det finnes mange forskjellige medisinfirma, de har samme type 
tabletter men andre navn. ( Husk at du tar med dine medisiner i Handbagasjen.  
 
FLYTENDE VESKE: Flytende veske skal være i spesialpose, som fås på flyplassen — begrenset til 100 ml.    
 
 

TAX FREE: TAXFREE KVOTER: Kan handles både på utreise og ved hjemkomst  – husk reisebevis forlanges fremvist . 
Alternativ 1: 1 liter sprit opp til og med 60 %, 3 liter vin ( 4 flasker 0.75 ) opptil 21% og 2 liter øl 
Alternativ 2: 1 liter sprit opptil 60 %, 1.5 liter vin til 21 % og 200 sigaretter / badler med tobakk / 5 doser                       

med snus.   

Alternativ 3: 4.5 liter vin opp til 21% og 2 liter øl, dersom du ikke tar sigaretter med.    

 
 
 

Mobilnummer til Reiseleder fra IDEREISER AS er: tlf. 0047 - 909 75 035.  
 

Med vennlig hilsen     
IDÈREISER AS     Vi gleder oss til en interessant tur med danseglade fra Sandnes!   
 

Anne Kari T. Fossen      

Klepp 29. juli  - 2019 

http://www.helfo.no/

