
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 I bliver I kørt 

hotellet. 
Middag og overnatning: Union 

plaza eller lign. 

 

Søndag 

BUCHAREST – SIBIU  

(ca. 290 km.) 
Efter morgenmaden skal I på en lille 

rundtur i den rumænske hovedstad. 
 

I oplever bl.a. Triumfbuen, Sejsplad-

sen, Revolutionsgaden og parla-

mentspladsen. 

 

Derefter kører vi en smuk tur gem-

men Olt dalen til Sibiu i Transsylva-

nien.  
 

Her bydes på en gåtur i den charme-

rende gamle bydel med de mange 

smukke bygninger og broer og den 

evangeliske Kirke.  

 

Efter indkvarteringen på hotellet 

serveres der en traditionel middag 

med vin og brandy på en restaurant 
i landsbyen Sibiel. 

Overnatning: Hotel  

Hermanns**** 

 

Mandag 
SIBIU – MEDIAS - BIERTAN - 

SIGHISOARA - TARGU-MURES 

(ca. 120 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 bl.a skal opleve vagttårnet, 

"The Church on the Hill" og Dracula`s 
fødested. 

Middag og overnatning: Hotel 

DoubleTree by Hilton eller lign. 
 

TIRSDAG 

SIGHISOARA - TARGU 
MURES - BISTRITA - GURA 

HUMORULUI/SUCEAVA- BOCU-

VINA 
(Ca. 310 KM) 

Efter morgenmaden starter I med et 

besøg i Targu Mures  med den  be-

rømte rosengade og Den ortodokse 

katedral . 

 

Derefter går turen videre til Bistrita, 

hvor I skal på en vandretur og deref-

ter går turen gennem Tihuta passet til 

Bucovina. 
Overnatning og middag: Hotel 

Best Western Bucovina eller lign. 
  

ONSDAG 

Y: GURA HUMORULUI/ 

SUCEAVA - MONASTERIES - 

PIATRA NEAMT 

(Ca. 220 KM) 

Efter morgenmaden starter I med et 
besøg i Voronet -klosteret fra 1400-

tallet, der er kendt som „det sixtinske 

Chapel of East “, Moldovita -klosteret 

Hvorr der er en guided tur med en 

nonne og Sucevita -klosteret.  

 

Derefter kører der til Piatra Neamt. 

Middag og overnatning: Hotel Best 

Western Bucovina 4* eller lign. 
 
 

 

 

 

  
 

  

 

  

 

TORSDAG 

PIATRA NEAMT - 
PREJMER - BRASOV 
(Ca. 230 km) 

Efter morgenmaden Fortsætte jeres 

tur langs den betagende landskaber i 

Bicaz Gorge mod Transsylvanien.  

Ved middagstid kommer I den befæ-

stede kirke Prejmer, som er UNESCOs 

verdensarvsliste.  

 

Senere skal I på en vandretur i Bra-
sov, hvor I skal besøger den berømte 

sorte kirke. 

Middag og overnatning: Brasov 

Ana Hotel 4* eller lign. 
 

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: Union plaza **** el-

ler lign. 
 

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. 
 

        

 

 


