9-daagse wandel-cultuurreis Kalotaszeg 17– 25 oktober 2015
Een gezellige, ontspannen en toch ietwat avontuurlijke reis, waarvan vaststaat dat hij doorgaat.
Aangezien de herfst hier de tweede zomer wordt genoemd, zijn de weersverwachtingen gunstig.
Dag 1, zaterdag 17 oktober
Aanbevolen vlucht: WizzAir Eindhoven – Cluj.(14.40 - 18.05). Diegenen die graag met de trein
reizen, kunnen we dat van harte aanraden en adviseren we graag.
Aankomst in de stad Cluj, We maken kennis met elkaar tijdens een maaltijd in een restaurant.
Overnachting in een rustig hotel in de binnenstad van Cluj. Uitgaan in Cluj is een aanrader. De
stad is dit jaar Culturele Jeugdhoofdstad van Europa.
Dag 2, zondag 18 oktober, Mera
Chauffeur Sandor komt in beeld en is tijdens de
verdere reis steeds tot onze dienst. E rijden naar het
dorpje Mera, waar de bijzondere zigeunerviolist Neti
vandaan kwam. Rondkijken in het dorp, bezoek aan
een buffelmuzeum en luisteren naar plaatselijke
muziek. In de middag rijden we naar Sancraiu, waar
we 3 nachten in een dorpspension verblijven..
Avondmaaltijd en overnachting pension Tip Top.
Dag 3, maandag 19 oktober, Sancraiu en omgeving
Onder begeleiding van een lokale gids wandelen we langs diverse lokale initiatieven en kleine
bezienswaardigheden in de omringende dorpjes. Wie niet kan of wil wandelen kan plaatsnemen
in de volgbus. Avondmaaltijd met lokale specialiteiten bij
een familie. Overnachting pension Tip Top..
Dag 4, dinsdag 20 oktober, Huedin en Alunisu.
Bezoek aan de weekmarkt in Huedin en een
´groenteproject´ dat kleine producenten de gelegenheid
biedt hun heerlijkheden in de stad te verkopen. Bezoek aan
de dominee van het dorp Alunisu, die fantastische kazen
maakt en ons tevens laat proeven van zijn spiritualien.
Wandeling )of busje…’ terug naar Sancraiu. Avondmaaltijd
en overnachting pension Tip Top.
Dag 5, woensdag 21 oktober, over de Bergen
Verplaatsing naar het dorp Scarisioara aan de andere
kant van het Apusenigebergte. Onderweg bezoek aan
een levenskuntproject, de Organic Art Ranch. We
rijden verder naar Scarisioara en nemen onze intrek in
een boerderijpension. Avondmaaltijd aldaar.
Dag 6, donderdag 22 oktober, Scarisioara
Vandaag bezoeken we de ijsgrot en wandelen we in de
omgeving. Avondmaaltijd en overnachting pension
Scarisioara.

Dag 7, vrijdag 23 oktober, naar Baile Felix `
Via de schilderachtige omgeving van het Apusenigebergte trekken we naar het westen tot vlak
bij de Hongaarse grens. Daar ligt de stad Oradea en het nabijgelegen kuuroord Baile Felix. We
nemen intrek in een van de kuurhotels.
Dag 8, zaterdag 24 oktober, Baile Felix en Oradea
Deze laatste dag is de keuze vrij tussen badderen in het kuuroord, de stad Oradea bezoeken of
een wandeling gaan maken. Combineren kan ook. We eten uit en overnachten in het hotel..
dag 9, zondag 25 oktober, vertrek
Chaufeur Sandor brengt de reizigers naar de luchthaven van Debrecen. Daar vertrekt het
vliegtuig van Wizzair om een uur of 12 naar Eindhoven (www.wizzair.com).Met de trein kan
natuurlijk ook.

Verblijf hotels, dorpspensions.
Aantal deelnemers minimaal 6, maximaal 12.
Prijs 585 euro, exclusief vluchten.
1-persoonstoeslag 120 euro.
Inbegrepen vervoer ter plaatse; Nederlandse reisleiding (Agnes Jansen); alle overnachtingen
op basis van indeling op 2-persoonskamer. Halfpension. Vegetarisch eten mogelijk.
exclusief heen- en terugreis, drankjes, entrees en persoonlijke uitgaven.

Informatie: bel 0575-528177 (antwoordapparaat inspreken, dan bellen we terug)
mail info@kentauro.nl
terugreis.

kijk op www.kentauro.nl Ook voor advies of boeking van heen- en

Beslissing al dan niet doorgaan uiterlijk 1 juli. Last-minute boekingen mogelijk tot 1 week voor
vertrek afhankelijk van ruimte in de pensions (houdt rekening met extra reiskosten vanwege late
boeking).

