
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

       

Grandiose slott og storslåtte naturlandskap. Bli med oss til 
et av Europas vakreste land. Romania er kanskje Europas 

mest undervurderte feriedestinasjon av nordmenn.  
Vi garanterer at folket, landet, tradisjoner, severdigheter, 

naturen og matopplevelsen absolutt kommer til å overraske 
dere meget positivt.  

 

Slott innhyllet i tåke og blodtørstige vampyrer er ofte det man forbinder 
med Transilvania. Regionen har Romanias vakreste severdigheter, 

magiske byer og storslått natur. Vi tar deg med på tur sentralt i 
landet, omringet av fjellkjeden Karpatene. I de vakre landskapene 

ligger også UNESCO-opplevelsene tett. Med en fot i nåtid og en fot i 
middelalderen får vi med oss byer som Cluj og Sibiu – kanskje en av 

Europas mest sjarmerende historiske byer, Sighişoara – Europas 
lengst bebodde festningsby, og Brasov med sin idylliske gamleby. 

 

DAG 1: Lørdag 05.  AUG    ANKOMST SIBIU                                          M 
 

Avreise Oslo til Sibiu i Transilvania. NB! Fra Bergen blir det avreise dagen før, men med 
ankomst 01.00 Lørdag morgen og overnatting denne natten i Sibiu. Transfer for alle til vårt 
sentrale hotell. Velkomst-middag på hotellet for alle lørdag kveld. Overnatting i Sibiu på Hotel 
Ramada 4 * (eller tilsvarende) 2 netter 
 

DAG 2: Søndag 06.  AUG         SIBIU i OLTDALEN     F, L, M 
Vi skal kjøre til Alba Iulia, et av de eldste samfunnene i Romania. Her finner vi en rik arv av 
dakisk og romersk opprinnelse så vel som sjarmen fra den Ungarsk-Østerrikske tiden. Vi 
besøker den store borgen og palasset som er unike i sitt slag. Vi skal spise en tradisjonell 
lunsj hos en bonde i naturskjønne omgivelser i landsbyen Sibiel. Neste og dagens mål er 
Sibiu - eller på tysk Hermannstadt – og er Romania på sitt vakreste. Byens middelalderpreg 
er så godt tatt vare på at Sibiu framstår tilnærmet som et levende museum. Besøk på 
kunstmuseet Bruckenthal, hvor vi ser en særlig interessant samling av transilvansk 
portrettkunst. Området rundt byen understreker skjønnheten, det er bare 24 km til 
Romanias mest dramatiske fjellområde - Fagaras. Om kvelden skal vi spise middag på en 

lokal restaurant i Sibiu. Overnatting på Hotel Ramada, 4 * (eller tilsvarende) 

 
   

TRANSYLVANIA - KARPATENE 
    

 05. – 11. august 2023 

           

Det kommer kanskje ikke som 
en overraskelse at Dracula er big 
business i Transilvania. Spesielt 
Bran-slottet er et pilegrimsmål 
for alle vampyr-frelste, men 
faktisk er det lite bevis for at 
festningen hadde noen spesiell 
tilknytning til «Spidderen» Vlad 
Țepeș, som var inspirasjon for 
greven i Bram Stokers roman 
fra 1897. Det eneste som gjør 
Bran-slottet til «Castle Dracula» 
i verdens øyne, er den fysiske 
beskrivelsen fra boken. Mange 
mener forfatteren hentet 
illustrasjon herfra. 
 

Stoker besøkte aldri Romania. 

 

 

Pris kr 18 495 
per person i delt dobbelt-rom  
hvis 12 deltagere 
 

Enkeltroms tillegg kr 2 950 
 

INKLUDERT I PRISEN: 
 

* Fly OSL-Sibiu/Bukarest-OSL  
* Overnatting i delt dobbeltrom  
* Drikke til måltider 
* Alle måltider inkludert (F,L,M) 
* Utflukter som omtalt  
* Inngang museer etc. 
* Sightseeing som omtalt 
* Komfortabel turbuss. 
* Lokalguide og Reiseleder  
   fra Travel and Learn  
 

IKKE INKLUDERT: 
 

* Tilslutning Bergen, 
Trondheim kr 2 795 
* Flyskatt kr 1 374 (per 17.03   

   men dette kan endres fram til  
   billettutskrivelse)  

* Tips til bussjåfør, guider og  
  Hotellpersonale ca €35 per 
  person, som vi anbefaler at 
  vi samler inn i en pott.  
- Forsikring og personlige utg. 
 

Travel and Learn  
er medlem av 
 

                  sgs 17.03.23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                     

                   Side 2 

 DAG 3: Mandag 07.  AUG     SIGHISOARA – BRASOV              F, L, M 
 

Vi kjører til Biertan og besøker slottskirken. Byen Biertan er kjent for klassisk 
transilvansk sans for dramatikk. Etterpå går turen til Sighişoara som er vakker og 
mange vil kalle den Romanias vakreste by. Skjønnheten skyldes først og fremst 
omgivelsene; et frodig bakkelandskap med fantastiske festninger som er impo-
nerende godt tatt vare på. Sighişoara er en perle, en middelalderby så godt bevart at 
man får følelsen av å virkelig vandre i et levende museum. Etter lunsj fortsetter vi til 
byen Brasov som av rumenske storbyer er i en klasse for seg selv: en middelalderby. 
Brasov ligger i hjertet av Romania geografisk, men også kulturelt og politisk. Både 
byen selv og omgivelsene er noe av det vakreste og hyggeligste Romania kan by på. 
Middag og overnatting på Hotell Aro Palace 4* to netter på dette ærverdige og 
historiske hotell (eller tilsvarende). 
 

DAG 4: Tirsdag 08. AUG      DRACULA og PELE SLOTTET                       F, L, M 
 

Dagen vies utflukt med besøk på Draculas slott Bran og Sinaia kongepalass. Vi skal 
besøke vinkjelleren Azuga «Rhein Cellars» som tidligere var hoffleverandører til det 
rumæanske kongelige slott. Her skal vi se og høre om deres tradisjonelle og historiske 
produksjon samt nyte en typisk transilvansk lunsj. Vi nyter en god middag i Brasov 
på en hyggelig lokal restaurant. Overnatting Hotell Aro Palace 4* (eller tilsvarende). 
 

DAG 5:  Onsdag 09. AUG        BUKAREST                 F, L, M 
 

Vi reiser i dag til hovedstaden Bukarest der vi sjekker inn til lunsj. Om ettermiddagen 
skal vi besøke det store Folkets Hus som Causescu lot bygge under sin regjeringstid.  
Vi hygger oss med en koselig middag om kvelden. Hotel Novotel 4* to netter (eller 

tilsvarende). 
 

DAG 6:  Torsdag 10. AUG       BUKAREST               F, L, M 
 

Romanias største by og hovedstad (ca 2,2 mil), er i dag en travel storby, kjent for 
sine brede bulevarder, herlig art nouveau-byggninger og sitt kallenavn "Lille Paris".  
Byggingen av byens avenyer og bulevarder gjør assosiasjonene med Paris enda 
sterkere. Av de mest severdige monumentene og bygningen finner du Triumfbuen, 
opprinnelig bygget i tre, og reist til minne om rumenske soldater som sloss i 1. 
verdenskrig. Den nåværende Triumfbuen i granitt sto ferdig i 1936 og er tegnet av 
arkitekten Petre Antonescu. Buen er 85 fot høy, og en innvendig trapp fører opp til 
toppen, hvor det er flott utsikt over byen. En annen praktbygning i sentrum er det 
vakre Ateneum (Ateneul Roman), som huser byens vakreste og beste konsertsal. 
Byens posthus er også en severdighet i seg selv. Det kongelige palass, nå landets 
nasjonale kunstmuseum befinner seg rett over plassen der Ceausescu holdt sin siste 
tale til folket. Etter lunsj skal vi besøke Ceausescu ’s private bolig eller «slott». Om 
kvelden skal vi ha en hyggelig avskjedsmiddag. Hotel Novotel 4*(eller tilsvarende). 
 

DAG 7:  Fredag 11. AUG  -  HJEMREISE FRA BUKAREST                    F 
 

Avhengig av flytid får vi ev. litt fritid i byen før vi kjører til flyplassen. Vi flyr hjem fra 
Bucharest til Oslo og Bergen. Tilslutning til andre byer. Eventuelle ruteforandringer 
som kan forekomme, har vi - som arrangør – ikke kontroll over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betalings- og 
avbestillingsbetingelser  
Avbestilles turen 150-121 dager før 
avreisedato, kreves et gebyr på kr  
2 500; fra 120 til 91 dager før 
avreisedato, kreves et gebyr som 
tilsvarer betalt depositum; 90 til 61 
dager før avreisedato kreves det 
50 % av tur-prisen; 60 dager eller 
mindre før avreisedato ingen 
refusjon, det samme gjelder ved 
manglende fremmøte på avreise-
dagen. Det samme gjelder dersom 
man mangler de nødvendige 
papirer for å delta på hele reisen, 
Be eventuelt om å få tilsendt våre 
”standard reisevilkår og 
avbestillings regler i sin helhet” 
eller se disse på vår nettside. 
 

Vi anbefaler alle reisende å 
ha en god reiseforsikring. 
 

         ROMANIA – «Simply Surprising» 

PÅMELDING senest 1. april 2022 
                         Travel and Learn 

post @ travelandlearn.no eller Telefon: 47 89 60 60       er medlem av     
         

BETALINGS BETINGELSER 

Ved påmelding forfaller et depositum på kr 3 500 per person.  
Restinnbetaling ca 2 måneder før avreise                                               kgs 17.03.235. 

 
 
 

Kjell har tidligere arbeidet som plassjef i Romania (for den gang Minerva helse-reiser) 
og kjenner både hovedstaden, rundturen og Mamaia godt. De dramatiske transilvanske 
landskapene av innsjøer og skoger, middelalderske byer og slott med tykke murer, høye 
tårn og klaustrofobiske kammer, kjennes av mange som hjemsted for Grev Dracula. På 
denne rundreisen går vi bak filmkulissene og inn under huden på den romanske 
befolkningen og opplever det tradisjonelle livet på landet på nærhold. En fantastisk tur 
der vi får lære om et folk og en kultur vi ikke kjenner så godt. 
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