
 

 

Een prachtige rondreis door Roemenië van 10-20 september 2017 
 
We vertrokken op zondag, een ideale dag om te rijden, nl. bijna geen vrachtauto’s. 
We bereikten zonder probleem ons overnachtingshotel in zuid Duitsland. 
Na een goede maaltijd en verkwikkende nachtrust, sprongen we weer in de bus voor het 
vervolg. Via Wenen, waar we op de Kalenberg (boven en met uitzicht op Wenen) de lunch 
gebruikten. We passeerden de Hongaarse grens waar we voor ieder wat geld wisselden.  
De derde dag  kwamen we Roemenië binnen, na eerst een uitgebreide paspoortencheck 
te hebben gehad. Iedereen goed gekeurd dus konden we verder. 
De eerste stop was in Arad, waar we de boulevard van de Revolutie verkenden. 
Daarna gingen we verder naar ons hotel in Deva, prachtig weer tot nu toe . 
Hier voegde ook onze Nederlands sprekende gids (Agnes) zich bij ons. 
De volgende dag gingen we naar de stad Sibiu, met op de daken van de huizen, “de ogen 
van Sibiu”, dakkapelletjes die ovaal toe liepen. Ook bewonderden we er de Leugenbrug. 
Daarna ging onze reis verder naar Predeal. Van hieruit bezochten we Boekarest, met 
natuurlijk het paleis van het volk, ofwel het grote paleis van voormalig dictator Ceausescu. 
Geweldig imponerend, zo groots. Voor we hier naar binnen konden (parlementsgebouw) 
werden we streng gecontroleerd (nog erger dan op Schiphol bij de security check) 
We zagen tijdens de stadstour ook nog de Arc de Triomph, het plein van de Revolutie en 
de Patriarchenkerk, het hoofd van de orthodoxe kerk is hier gevestigd. En natuurlijk de 
grote boulevards die er indertijd werden aangelegd. 
De volgende dag moesten de koffers ook weer mee richting Bazna. 
’s Morgens gingen we eerst naar Brasov om daar de Zwarte Kerk te bezichtigen, hier ging 
niet iedereen mee. Een aantal bleven op het marktje rond de kerk wat snuffelen. 
Daarna gingen naar het kasteel van Dracula, de burcht van Bran. 
Dit was nog een aardige klim en niet iedereen ging mee naar boven. Wie dat wel deden 
werden beloond met prachtige vergezichten vanuit de kleine burchtraampjes. En natuurlijk 
de mooi ingerichte kasteelkamers, met dit keer vrij lage plafonds wat het allemaal wel 
knusser maakte. Vervolgens gingen we ,na eerst natuurlijk het marktje bezocht en bekocht 
te hebben, naar het stadje Bazna naar ons hotel. 
Deze dag hebben een prachtige tocht gemaakt door het oud Roemeense land. 
Onze chauffeur Erwin, reed heel rustig, (was een 2 baans weg) waardoor we optimaal 
konden genieten en foto’s maken.  
Dag 7 Sighisoara een mooi middeleeuws stadje staat op het program. Maar we doen deze 
dag een extra excursie naar de weerkerk van Biertan . Deze staat ook op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco. Indrukwekkend. We komen langs een echt 
zigeunerdorp vlak bij het stadje Medias, daar zijn nog heel veel koperslagers en zij 
proberen hun waar langs de weg te verkopen. Helaas geen tijd voor een stop, want dit is 
wel echt origineel. De bustocht is ook weer geweldig mooi, prachtige natuur, laag 
berglandschap, uitlopers van de Karpaten. De volgende morgen gaan we richting de zout-
mijnen van Turda. Een aanrader als u daar nog es in de buurt bent. In de namiddag 
nemen we afscheid van Agnes, zij blijft hier en wij gaan door naar Boedapest. 
Boedapest verkennen, eerst met een gids en een stadsrondrit, ’s middags vrij en  
’s avonds een verlichte toer door de stad met als hoogtepunt naar de top van de Gelleart 
heuvel vanwaar we een magnifiek uitzicht hadden over het prachtig verlichte Boedapest. 
Dit was een hele beknopte weergave van een prachtige reis door een land wat eerlijke 
aandacht verdient. 
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