
RUMÆNIEN – ”DRACULA`s VERDEN” 
 

 

Lørdag 
DANMARK-BUKAREST 

Der er afgang fra København eller 
Jylland og efter et skift går det hur-

tigt til Rumænien hvor guiden byder 

velkommen og derefter starter by-

rundtur hvor I får set nogle af byens 

seværdigheder f.eks. Triumbuen, re-

volutionsgaden og parlamentet. 
  

Turen ender ved hotellet der ligger 

meget centralt i byen. 
Middag og overnatning: Mercure 

City Center **** 

 

Søndag 

BUCHAREST – SIBIU  

(ca. 290 km.) 

Efter morgenmaden går turen 

mod Transsylvanien, hvor der bl.a. 

stoppes i Cozia, inden turen går vi-

dere til et besøg på et middelalder-
kloster. 
  

Ved middagstid er I fremme i den 

hyggelige by Sibiu, hvor hvor I ser 

nærmere på  bl.a. Liar's broen og 

den evangeliske kirke. 

  

Om aftenen er der middag med 

brandy og vin på en lokal restaurant 
(inkl) 

Overnatning: Hotel Golden Tulip 

**** 

 

Mandag 
SIBIU – MEDIAS - BIERTAN - 

SIGHISOARA - TARGU-MURES 

(ca. 170 km.) 

Efter morgenmaden køres der til Me-

dias, hvor I besøger Kirken St. Mar-
garet  og  derefter fortsætter I  til 

Biertan, hvor den  befæstede kirke 

besøges (UNESCOs verdensarv). 
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Derefter fortsætter turen til Sighiso-

ara, hvor I skal opleve vagttårnet, 

"The Church on the Hill" og Dracula`s 
fødested, inden turen ender i Targu 

Mures. 
Middag og overnatning: Hotel Cen-

tral Plaza 4* 
 

TIRSDAG 

TARGU MURES -BISTRITA - GURA 

HUMORULUI - SUCEAVA 
(ca. 285 km.) 
Efter morgenmaden besøges den be-

rømte Rosengade og den ortodokse 

katedral, inden turen går videre til Bi-

strita, hvor der er mulighed for en 

vandretur før turen går videre igen-

nem Tihuta-passet frem til Suceava. 

Middag og overnatning: Hotel 

Mandachi **** 
 

ONSDAG 
SUCEAVA - PIATRA NEAMT  
(ca. 220 KM.) 
Efter morgenmaden er der besøg i 

Moldovita-klosteret, hvor der bydes på 

en guided tur der foretages af en 

nonne. 

  

Derefter fortsætter turen til Sucevita 

kloster og om eftermiddagen er 
der besøg i Voronet kloster fra det 15. 

århundrede, som er kendt som ”Det 

Sixtinske Kapel i Øst".  

  

Derefter fortsætes til Piatra Neamt. 

Middag og overnatning: Hotel 

**** 
 

TORSDAG 

PIATRA NEAMT - PREJMER – BRA-
SOV (ca. 200 km.) 
Efter morgenmaden fortsætter turen 

 

  

 

  

 

med et besøges i det smukke område 

omkring Bicaz-kløften. 

Omkring middag kommer I til den be-
fæstede kirke Prejmer, som også er på 

UNESCOs verdensarvsliste.  

 

 

Om eftermiddagen er der en byvan-

dring i Brasov, hvor I besøger den be-

rømte sorte kirke.  

Middag og overnatning: Hotel Ra-

mada**** 
 

Fredag 

BRASOV – BRAN – SINAIA – BU-

CHAREST  

(ca. 200 km.) 

Efter morgenmaden har vi ”næsten” 

gemt det bedste til sidst, idet I dels 

besøger Draculas borg som var et 

toldsted mellem Transylvanien og Wal-

lachia. 

Efter besøget ved Dracule, fortsætter 

turen til Peles-slottet, som er bygget 

som sommerresidens for den kongelig 

familie. 

  

Derefter går turen tilbage til Bukarest 

hvor der er afslutningsmiddag med vin 

folkedans på en lokal restaurant (Inkl) 

Overnatning: Mercure City Center  
 

Lørdag 

Bukarest-Danmark 

Efter morgenmaden er der i løbet af 

dagen transfer til lufthavnen, hvor er 

flyves tilbage til Danmark, efter en 

dejlig tur med masser af oplevelser. 
 

        

 


