
FRA RUMÆNIEN TIL BUDAPEST 
 

 

1. dag 
DANMARK-BUKAREST 
Der er i løbet af dagen afgang 
fra København eller Billund til 
Bukarest (1 skift undervejs). 
 
Der er transfer fra lufthavnen til 
hotellet, og efter indkvarterin-
gen er der en velkomstmiddag 
folklore-show i den gamle by-
del. (inkl.) 
Overnatning: Hotel Union 
Plaza 4**** eller lign. 
 
2. dag 
BUKAREST 
Efter morgenmaden møder I 
den lokale guide og besøger 
nogle af seværdighederne,  
f.eks. Triumfbuen, Sejersplad-
sen og forsamlngsgaden, hvor I 
ser Parlamentspaladset, der er 
verdens næststørste bygning i 
verden 
  
Derefter er der besøg i Europas 
største frilandsmuseer, hvor I 
kan lære nærmere om Ru-
mænsk kultur. 
Overnatning og middag: Ho-

tel Union Plaza 4**** eller 
lign. 
 
3. dag 
BUKAREST - SINAIA – BRA-
SOV (Cirka 180 km) 
Efter morgenmaden forlader I 
Bukarest for at køre til den 
smukke alpinske by Sinaia 
i Karpaterne - byen var engang 
hjemsted for Rumæniens første 
konge, Carol I.  
 
Her besøges Peles Slot, bygget 
i tysk renæssancestil, der ligger 
dybt inde i skoven og slottet er 
måske det smukkeste slot i Øst-
europa. 
 
I løbet af eftermiddagen an-
kommer I til Brasov, der er en 
af de største byer i Transsylva-
nien. 
 
Efter Check-in på hotellet er der 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

tid til at slappe lidt af, inden der 
er middag på en lokal restaurant 
(inkl.) 
Hotel Timisoara 4**** eller 
lign 
 
4. dag 
BRASOV - BRAN - BRASOV 
(APROX. 80 KM) 
Efter morgenmaden går det på 
rundtur i den smukke middelal-
derby med den sorte kirke, St. 
Nocolas kirke. 
 
Derefter går turen uden for byen 
til byen Bran hvor der er besøg 
ved Draculas slot, der blev byg-
get af de transsylvanske Saksere 
i slutningen af det 14. århundrede 
og tjente som toldstation mellem 
de to rumænske regioner, en me-
get smuk oplevelse. 
 
Derefter går det tilbage til Brasov 
hvor der er middag (inkl.) og 
overnatning  
Overnatning: Hotel Timisoara 
4**** eller lign. 
 
5. dag 

BRASOV - SIGHISOARA – SI-
BIU (CA. 210 KM) 
Efter morgenmaden går turen 
til Sighisoara, der blev beboet af 
tyskerne i det 13. århundrede, og 
det er en af de få stadig beboede 
middelalderlige fæstninger i ver-
den og beskyttet af UNESCO.  

 
Under rundturen vil I bl.a besøge 
klokketårnet samt fødestedet for 
Dracula. 
 
Omkring middag går turen mod 
Sibiu, opført af Forbes i top 10 

som en mest idylliske steder at 
bo i hele verden. 
 
Byen blev bosat af de tyske kolo-
nister i 12. århundrede og godt 
bevaret og I vil vidunderlige 
den middelalderlig atmosfære.  
 
Gåturen starter I Store gade, 
hvor I finder den Katolske kirke, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Rådhuset og Brukenthal Palace, 
og turen fortsætter med Liar's 
Bridge og Huet gaden. 
 
Om aftenen kan du nyde en mid-
dag sammen med de lokale. 
Overnatning: Hotel Continen-
tal Forum 4**** eller lign. 
 

6. dag 
SIBIU – ALBA IULIA – 
TIMISOARA (APPROX. 295 
KM) 
Efter morgenmaden afgår turen 
mod Timisoara og der stoppes i 
Alba Iulia, der er stedet for den 
store rumænske union.  
 
Her er der besøg I den impone-
rende ortodokse katedral og den 
romersk-katolske katedral, der er 
den ældste katedral i Rumænien.  
 
Der er også besøg i det habs-
burgske citadel, også kendt som 
Alba Carolina Citadel.   
 
Derefter fortsætter I mod Timi-
soara, hvor I starter med en kort 
introduktion over Rumænien i 

dag, bare for at sætte en base for 
historien om Timisoara, der be-
gynder med den mongolske inva-
sion (1241) og ender i nutiden 
med revolutionen mod det kom-
munistiske regime (1989).  
 
I hører om de 164 år med tyrkisk 
besættelse og ser, hvor haman-
men, basaren og den centrale 
moske så ud for 4 århundreder 
siden.  
 
I det 18. århundrede forbinder en 
af de første sporvogne i verden 
byens centrum med kvartererne 
Fabric og Iosefin og gaderne op-
lyses af elektrisk lys for første 
gang på det kontinentale Europa 
ved Timisoara (1884), Økonomi-
en blomstrer, og Timisoara bliver 
en moderne by.  
 
Der er check-in og derefter er der 
en middag på en lokal restaurant 
(inkl.) 
Overnatning: Hotel Timisoara 
4**** eller  lign. 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. dag 

TIMISOARA - BUDAPEST 
(Cirka 315 KM) 
Efter morgenmaden går mod 
Ungarn og dets fantastisk ho-
vedstad, Budapest.  
 
Efter at I har tjekket ind på ho-
tellet mødes vi vores lokale 
guide, hvor vi bl.a. ser Opera 
huset, St. Stephens Katedralen, 
Parlamentet og den store syna-
goge på vestsiden og Slottet 
med den flotte udsigt på Buda-
siden. 
 
 

 
Om aftenen er der afskedsmiddag 
på en lokal restaurant (inkl) 
Overnatning: Merecu  
Budapest**** eller lign 
 
8. Dag 
Budapest-Danmark. 
Efter morgenmaden er der i løbet 
af dagen afgang til lufthavnen, 
hvor der direkte eller med et skift 
undervejs flyves der tilbage til 
Kastrup eller Billund. 
 
 
 

 
Turen går på nogle datoer fra 
Budapest til Bukarest 
        

 


