13-daagse wandel-cultuurreis Maramures & Transkarpatië
11– 23 augustus 2015 (met een staartje in Boedapest)
Avontuurlijke rondreis met een zeer gevarieerd cultuuraanbod. Heerlijk wandelen door de puurste
gebieden van Roemenië en Oekraïne. De Roemeense provincie Maramures ligt in het noorden,
verscholen achter gebergten. De streek kent nog een rijke volkscultuur en is bezaaid met houten kerkjes.
Na een week trekken we over de grens naar de Oekraïense landstreek Transkarpatië. Wat ruiger en
weerbarstiger, maar verrassend gastvrij. We logeren in het dorp van de folkband Hudaki en krijgen ook de
plaatselijke muziek te horen. Flinke tochten over heuvels en dalen en ook eenvoudige ontspannen
wandelingen langs stille dorpjes en landwegjes staan op het programma. Voor wie niet graag of ver
wandelt, is er vaak een alternatieve onderneming te organiseren. Ook eenvoudig genieten van het
dorpsleven is een goede besteding van de dag. De reis eindigt in Boedapest, de boeiende bruisende stad
die geen introductie nodig heeft. Naast wandelen spelen muziek en dans in deze reis een rol. Ook wordt
de historische stad Cluj bezocht.
Dag 1, dinsdag 11 augustus
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 fijn restaurant. Overnachting in
een rustig hotel inn de binnenstad van Cluj.
Dag 2, woensdag 12 augustus, naar Maramures
Transfer per minibus (200km) naar het dorpje Poienile Izei.
We stoppen op een paar interessante plekken, rijden over een bergrug en komen in de middag aan.
Verblijf in een karakteristiek pension waar gastvrijheid op de eerste plaats staat. Zo mogelijk maken we
nog een wandelingetje en bekijken de dorpskerk met gruwelijke fresco’s. Avondmaaltijd en overnachting
pension Domnita.
Dag 3, donderdag 13 augustus, wandeldag Glod, Barsana
We wandelen naar het dorpje Glod en bereiken lopend of per busje het Barsana klooster. Een
indrukwekkend complex met de typische architectuur van Maramures en geheel uit hout opgetrokken.
Eenmaal terug in ons dorp Poienile Izei, waar lekker niks te beleven is, wacht ons een heerlijke
avondmaaltijd bij Domnita.
Dag 4, vrijdag 14 augustus, Botiza en Ieud
Wandelend over een landweggetje komen we aan in het dorpje Botiza, met een aardig textielmuseum. De
volhouders gaan door naar Ieud. Het busje rijdt voor de overigen. Ieud heeft een goed bewaarde
dorpsstructuur en twee houten kerkjes (UNESCO) met bijzondere iconen. Eén van de kerkjes dateert uit
1364, het is het oudste van de streek. Het busje brengt ons terug naar Poienile Izei. Aldaar overnachting
en avondmaaltijd.
Dag 5, zaterdag 15 augustus, Moisei
Vandaag vieren we Maria Hemelvaart. We sluiten ons
wandelend aan bij de processie naar het klooster van Moisei
en geven ons over aan de gebeurtenissen. Hierna kunnen we
alles eens rustig laten bezinken in ons pension of het hoofd
leegmaken met een korte wandeling. Avondmaaltijd en
overnachting bij Domnita.
Dag 6, zondag 16 augustus, festival Hora la Prislop

Vandaag bezoeken we het folkloristisch festival Hora la Prislop, waar dansgroepen uit Boekovina,
Maramures en Bistrita hun kunsten vertonen op een podium bovenop de Prislop pas. Woodstock in
Roemenie. De wandeling start in Baia Borsa, na een bustochtje van 50 km, We lopen over een bergkam
van het Rodna gebergte in een uurtje of twee naar de pas, met onderweg fantastische uitzichten en
lekkere bosbessen. Avondmaaltijd en overnachting bij Domnita.
Dag 7, maandag 17 augustus, via Sighetu Marmaţiei naar West-Oekraïne
Voordat we over de grens gaan, bezoeken we de stad Sighet, waar het indrukwekkende museum van de
(communistische) onderdrukking een bezoek waard www.memorialsighet.ro. Het is gevestigd in een
voormalige gevangenis, midden in de stad. Of we kunnen naar wens het “vrolijke kerkhof” in Sapanta
bezoeken of het openluchtmuseum. In Oekraïne worden rijden we naar het dorp Nyzhnie Selysche, waar
we bij families gaan overnachten.
Dag 8, dinsdag 18 augustus, Nyzhnie Selysche
Na het ontbijt bij de mensen thuis, laat Tanya ons haar dorp zien. We bezoeken onder andere de sociale
projecten die een kleine groep mensen van de organisatie Longo Mai met veel enthousiasme en
doorzettingsvermogen draagt. Avondeten en overnachting bij de
families.
Dag 9 en 10, woensdag 19 en donderdag 20 augustus,
Zakarpatia!
In welke volgorde is nog niet bekend, maar er is veel te doen in de
omgeving: Wandelen door de heuvels, een oerbos bezoeken, aan
grappig openluchtmuseum, traditionele soep (Bograch) koken bij
de herders, bij de buffelboer op bezoek, het museumpje van Baba
Paulina bezoeken ….
Op een van deze twee dagen eten we gezamenlijk met onze
gastfamilies in het dropshuis, ‘de Club’, waarna de voetjes van de
vloer gaan onder begeleiding van de plaatselijke muzikanten.
Dag 11, vrijdag 21 augustus, naar Boedapest
Na het ontbijt rijden we via het stadje Mukachevo naar Chop, de grensplaats met Hongarije. We nemen
aan het begin van de middag de trein naar Boedapest, waar we tegen de avond aankomen. Nadat we ons
in het hotel hebben geïnstalleerd gaan we de stad in, uit eten. Overnachting hotel Boedapest.
dag 12, zaterdag 22 augustus, Boedapest
Vrije besteding in deze mooie stad. Musea en winkels te over. Ook een bezoek aan een van de beroemde
badhuizen is een goed idee. Overnachting hotel Boedapest.
dag 13 zondag 23 augustus, vertrek
De vlucht die we op het oog hebben is met Wizzair (www.wizzair.com) van Boedapest naar Eindhoven
06.10-08.10 (vroeg is voordeliger) of 15.05-17.05. Met de trein kan natuurlijk ook.

Verblijf hotels, dorpspensions en families.
Aantal deelnemers minimaal 8, maximaal 16.
Prijs 960 euro, exclusief vluchten.
1-persoonstoeslag 180 euro (beperkte beschikbaarheid van eenpersoonskamers).
Inbegrepen vervoer ter plaatse; Nederlandse en Oekraiense reisleiding (Rinke van Diermen en Tanya
Bielousova); alle overnachtingen op basis van indeling op 2-persoonskamer. Alle maaltijden, uitgezonderd
de avondmaaltijden op dag 11 en 12. 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

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

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).

