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8 - daagse vrouwenreis 21 - 28 mei 2012 

Deze reis is samengesteld op verzoek van het Oost-Nederlandse tijdschrift Vrouw in de Regio.  

In het laatste nummer (frbruari-maart) staat een mooie reportage over Agnes Jansen en haar 
reizen: 'Passie voor Transsylvanië'. 

Ook de reisbeschrijving staat in het blad, verkrijgbaar via info@vrouwinderegio.nl . 

De reis is een plezierige mix van cultuur, natuur en ontspanning. Onder andere de verrassend 
gezellige stad Sibiu wordt bezocht. Het verblijf is in goede familiepensions waar je wordt 
verwend met plaatselijke culinaire specialiteiten en een borrel op z'n tijd. En niet te vergeten 
zigeunermuziek. 

 

Programma  

Dag 1 – Heenreis Nederland – Roemenië, dorp Rasinari  
Vlucht Dortmund-Cluj met maatschappij Wizzair, vertrek 15.00 aankomst 18.10. 
Transfer naar pension Lungu in Rasinari. Dit is een gastvrij familiepension in een karakteristiek Roemeens dorp. 
Onderweg diner in een restaurant. Slaapmutsje en overnachting in het pension. 
 
Dag 2 –– Cisnadioara  
Begeleide wandeling naar het Saksische dorp Cisnadioara/Michelsberg. Bezoek aan de burchtkerk. Eventueel 
verder wandelen naar Cisnadie/Heltau, een stadje met een mooie monumentale kerk. Met de bus terug naar 
Rasinari. Wie niet kan of wil wandelen wordt met de auto gebracht. Avondmaaltijd en overnachting in het pension. 
 
Dag 3 – Sibiu en Openluchtmuseum  
In de ochtend bekijken we het Openluchtmuseum. In de middag bezoek aan de historische stad Sibiu, met een 
schitterend gerestaureerd stadscentrum en veel gezellige terrasjes. Rondleiding door de binnenstad. Avond vrij te 
besteden in Sibiu, waar we diverse goede restaurants kunnen aanbevelen. Transfer naar Rasinari. Overnachting in 
het pension.  

Dag 4 – Excursiedag Avrig, aangevuld met klooster Sambata of Lippizanerstoeterij  
Mooie route met een busje naar het stadje Avrig, bezoek aan het zomerpaleis van baron van Brukenthal, misschien 
een glasblazerij (als die open is), of iets verder rijden naar de Lippizanerstoeterij of het Sambata klooster. Er is 
keus genoeg aan interessante zaken. We eindigen bij Biohaus Cioran. Het pension ligt aan de rand van een bijna 
uitgestorven dorpje. Even een heuveltje op en je hebt een prachtig uitzicht op het Fagarasgebergte, de 
Transsylvaanse Alpen. Avondmaaltijd en overnachting in het pension. 

Dag 5 – Nucet en Hosman 

Een ontspannen dag in het mooi gelegen pension. We maken een kleine excursie naar een Saksische weerkerk en 
een door vrouwen gerunde ambachtelijke bakkerij. Het is ook mogelijk dit te voet te doen, een fijne wandeling. 
Avondmaaltijd en overnachting in het pension. 

Dag 6 – via Sighisoara en Biertan naar Szászcsávás  
We verlaten Nucet en rijden door het idyllische Harbachdal naar het dorp Biertan. Hier staat een van de 
belangrijkste weerburchten van Transsylvanië, een UNESCO monument. Daarna bezoeken we het middeleeuwse 
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stadje Sighisoara en rijden vervolgens naar het dorp Szászcsávás, een broeinest van zigeunermuziek en goede 
wijnen. We logeren bij Hongaarse families in het dorp. 

Dag 7  –  Szászcsávás  
Rondkijken in het dorp, met toelichting over de activiteiten van de culturele vereniging Nadara (betekent: maak je 
geen zorgen), die opkomt voor de belangen van de zigeunergemeenschap. Eventueel nog een excursie naar 
keuze. Na de avondmaaltijd bij de wijboer is er een optreden met zigeunermuziek. De getalenteerde muzikanten uit 
dit dorp speelden al mee in diverse speelfilms van de Franse cineast Toni Gatlif (Transylvania, Gadjo Dilo en 
Liberté). Ook speelden zij de muziek op het zigeunerfeest in de nieuwste Sherlock Holmes film, die onlangs in 
première is gegaan). Overnachting bij de gastfamilies. 

Dag 8 – terugreis  
Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven Cluj. Vlucht Cluj-Dortmund, vertrek 13.20,  aankomst 14.35. 

Inclusief  
- 7 overnachtingen met halfpension en lunchpakketje, behalve op dag 3, dan uit eten in Sibiu (exclusief). 
- Nederlandse reisbegeleiding (wellicht soms een Roemeense gids die Engels spreekt) 
- Alle genoemde excursies, transfers en vervoer exclusief de retourvlucht Dortmund-Cluj.  
- Optreden zigeunermuzikanten Szászcsávás. 
 
Exclusief  
- Niet genoemde maaltijden, persoonlijke uitgaven en entrees. Een drankje bij de maaltijden is inclusief. Extra 

dranken zijn voor eigen rekening. 
- Retourticket Dortmund-Cluj. Wij boeken het vliegticket voor u zodra zeker is dat de reis doorgaat. De prijs kan 

variëren. Prijsindicatie voor een vliegticket is €150 tot € 250,-- per persoon 
 
 
8-16 deelnemers. Bij 6 personen kan de reis doorgaan met een enigszins aangepast programma. 
 
Prijs per persoon  495 euro. 
 

Informatie: bel 0575-528177     mail info@kentauro.nl     kijk op www.kentauro.nl  

 

 


