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11 dagen / 10 nachten
halfpension + 8 middagmalen

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

24 juli 20  € 2590

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 400

Opstapplaatsen: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Boedapest We nemen onze vlucht vanuit België naar Boedapest, waar we opgewacht worden door onze Premium autocar en de 
Nederlandstalige reisleider Tibor Bérczes. 2-gangen middagmaal in het centrum. Aansluitend wandeling door de voormalige paleizenwijk en  installatie 
in het ****hotel Continental. ’s Avonds ontmoeten we Jaap Scholten de schrijver, van het boek Kameraad Baron, over de verdwijnende wereld van de 
aristocratie in Transsylvanië. 

Dag 2 • Boedapest - Oradea Voor de middag verkenning van het stadsdeel Pest met:  het Parlement, de grote boulevards, de Opera en vele 
indrukwekkende paleizen. Nadien naar het rijke stadsdeel Buda met het imposante voormalige Koninklijke Paleis. 2-gangen middagmaal. Na de middag 
vertrek naar Oradea in Transsylvanië, installatie in het ****hotel Astoria.

Dag 3 • Oradea - Cluj Napoca Wandeling in Oradea langs: het aartsbisschoppelijk Paleis, de kathedraal, de middeleeuwse burcht en diverse paleizen. 
2-gangen middagmaal. Nadien vertrekken we naar Cluj Napoca, voor installatie in het *****Double Tree by Hilton hotel.

Dag 4 • Cluj Napoca - Tirgu Mures Cluj Napoca wordt beschouwd als ‘hoofdstad’ van Transsylvanië. We wandelen door het hartje van de stad. 
Middagmaal. Daarna naar Bontida waar we het Bánffy paleis, het Versailles van Transylvanië, bezoeken. Na een koffie/thee pauze verder naar Manastirea 
voor bezoek aan de ruïnes van het Kornis kasteel. Vervolgens naar Tirgu Mures, installatie in het centraal gelegen *****hotel Plaza.

Dag 5 • Tirgu Mures Korte wandeling langs het centrale plein en de nabije omgeving. We eindigen bij de Teleki Téka, de door graaf Teleki gestichte 
bibliotheek.  Hierna rijden we naar Gornesti, voor het imposante paleis van de graven Teleki. Het paleis verkeert in abominabele staat, maar de grote en 
beelden in het park imponeren nog altijd. Middagmaal met graaf Kálmán Teleki en zijn Belgische vrouw Nicole. We keren nadien terug naar ons hotel in 
Tirgu Mures.

Dag 6 • Sighisoara - Malancrav - Biertan - Miklósvár - Baraolt Na het ontbijt rijden we naar Sighisoara, een prachtig middeleeuws stadje. Aansluitend 
naar Malancrav voor middagmaal in het landhuis Apafi Manor. Nadien bezoeken we de ommuurde kerk van Biertan. Verder naar het kasteel in Miklósvár, 
eigendom van de familie Kalnoky’s.  Het avondmaal wordt geserveerd in het landhuis van de familie. Na het diner rijden we naar kasteel Daniel in Baraolt 
voor overnachting.

Dag 7* • Zabala - Chowdhury-Mikes landgoed We maken in Zabala kennis met de Székler cultuur. Na het communisme keerde gravin Mikes en haar 
familie terug naar Transsylvanië om het ouderlijk huis en park in de oude glorie te herstellen. Na een tocht met boerenkarren, gecombineerd met picknick, 
keren we terug naar het Chowdhury-Mikes landgoed voor een ontmoeting met de gravin of haar zoon. Aansluitend terug naar het kasteel Daniel in Baraolt. 
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 8 • Miklósvár - Brasov - Sibiu We brengen een bezoek aan het gerenoveerde kasteel van de familie Kálnoky in Miklósvár. Vervolgens naar Brasov, 
voor een wandeling door het middeleeuws centrum. Vrij middagmaal. Nadien bezoek aan de monumentale protestante Zwarte Kerk. We krijgen een korte 
presentatie, door de organist, van het orgel met 4000 pijpen en sluiten af met een privé concert. Verder richting Sibiu voor installatie in het ****Continental 
Forum hotel.

Dag 9 • Sibiu - Timisoara Sibiu werd als Hermannstadt in de 12e eeuw door Duitse immigranten gesticht. Wandeling door het centrum waar vele huizen 
met de ‘ogen van Sibiu’ worden gesierd. Maar ook de Brug der Leugens vraagt onze aandacht. Vrij middagmaal. Aansluitend rijden we naar Timisoara voor 
installatie in het ****hotel Savoy.

Dag 10 • Timisoara - Boedapest Timisoara “het kleine Wenen” is een van de oudste en pittoreskste steden van het land. Wandeling langs de grote 
Roemeens-orthodoxe kathedraal, de Opera, het Oude Stadhuis, het Hunyadi kasteel, de pestzuil en de rooms-katholieke domkerk. 2-gangen middagmaal. 
Na de lunch via Arad en Szeged naar Boedapest. Installatie in het ****hotel Continental

Dag 11 • Boedapest - België Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven voor onze vlucht naar België.

HOTELS**** & *****
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL CLUJ ***** 
Ligging: dit luxe 5-sterren hotel is centraal gelegen in Cluj-Napoca, dicht bij de 
belangrijkste historische bezienswaardigheden. Het biedt een fitnessruimte
met een zwembad met panoramisch uitzicht, gratis breedband-WIFI in gans 
het hotel
Uitrusting: de kamers zijn ingericht met een combinatie van moderne 
en traditionele decoraties. In de kamer vindt u WIFI , airconditioning, een 
flatscreen-tv, een minibar, een koffiezetapparaat/waterkoker, een kluisje en 
gratis mineraalwater
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, een uitstekend restaurant serveert een 
scala aan lekkere regionale en internationale gerechten als avondmaal

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug.
• Vlucht van België naar Boedapest en terug
• Vervoer met *****ROYAL CLASS autocar
• Reis in halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 11e dag het ontbijt + 

8 middagmalen.
• Uitstappen zoals beschreven 
• Toegangen: bezoek Bánffy paleis, ruïnes van het Kornis kasteel, Teleki Téka 

Targu-Mures, paleis van de graven Teleki, ommuurde kerk van Biertan, tocht 
met boerenkarren, kasteel Miklósvár, protestante Zwarte Kerk Brasov.

• Boek over Transsylvanië van Jaap Scholten.
• Begeleiding door onze Nederlandstalige plaatselijke gids Tibor Bérczes. 

VREEMDE MUNT
• Hongaarse forint
• Roemeense leu

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

HONGARIJE 
& TRANSSYLVANIË
Hongarije - Roemenië  
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