Mytomspunna
Transsylvanien
8 DAGAR : Bukarest - Sibiu - Sighisoara - Brasov - Karpaterna
Följ med på en spännande resa till mystiska Transsylvanien. Förutom Peles och Draculas slott, som överraskar
med sin charm snarare än med skrämmande historier om vampyrer, besöker vi små mysiga och färgglada byar
och får uppleva spännande möten med lokalbefolkningen. Vi provar de utsökta men än så länge oupptäckta
rumänska vinerna, shoppingfyndar i charmiga gränder och utforskar det lokala kökets specialiteter.
QUIZ: Vad kan du om Transsylvanien?

PROGRAM
DAG 1 - Flyg till Bukarest
Vi landar i Bukarest och välkomnas av vår svensktalande guide. På vår väg in till centrala Bukarest kan vi se den stora
variationen i byggnadsstilar, som art nouveau som gav Bukarest smeknamnet Lilla Paris, sovjetisk byggnadsstil, barock och
nygotisk stil. Vi gör ett besök i Ceausescus privatresidens och ser bland annat det berömda guldbadrummet. På kvällen
promenerar vi genom gamla stan till en restaurang där välkomstmiddagen serveras.

Lunch och middag ingår.
DAG 2 - Sibiu
Vi lämnar Bukarest och åker mot Transsylvaniens största stad, Sibiu. Vägen dit är vacker, genom Karpaterna och längs
Oltdalen. På eftermiddagen gör vi en stadsrundtur i Sibiu och får veta mer om tysk-saxarnas Siebenbürgen, som
Transsylvanien heter på tyska. Tillsammans med vår guide får vi lära oss mer om 1200-talet när saxarna bosatte sig i
Transsylvanien, till 2016 när en tysk-saxare blev Rumäniens aktuella president. Hus med tjocka stenväggar, spetsiga
tegelklädda tak och mystiska ögonliknande små fönster som gav Sibiu namnet &#8221;De 1 000 ögonens stad&#8221;
berättar om saxarnas strävan efter &#8221;Ordnung und Disziplin&#8221;.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 3 - Utforska Sighisoara
Vi lämnar Sibiu och åker mot Transsylvaniens pärla, Sighisoara. På vägen dit äter vi lunch på ett värdshus som ägs av en
rumänsk fårbonde och hans familj. Vi träffar också en fåraherde som berättar om sitt yrke och om gamla traditioner som
dominerar rumänskt lantbruk än idag. Här får vi även se en dansuppvisning av byns folkloremusiker. Vi stannar också till i
en by och hälsar vi på hos Fru Ildiko, känd i hela Transsylvanien för sina pittoreskt målade kakor. Här får vi också själva prova
på hantverket. Sighisoara är en charmig medeltida stad som finns med på Unescos världsarvslista och vi tar en promenad i
staden. Här föddes den ökände greve Dracula eller Vlad Tepez som han egentligen hette och vi serveras en middag i hans
födelsehus.
Lunch och middag ingår.
DAG 4 - Programfri dag
Programfri dag i Sighisoara. Lunch och middag på egen hand. Ta chansen och njut av en ledig dag i denna charmiga stad.
Promenera på citadellet och utforska de mysiga gränderna, ta en shoppingrunda eller en fika på en av stadens trevliga
uteserveringar. Är du sugen på massage, manikyr eller frisörbesök så kan vår guide hjälpa till med bokning.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 5 - Bran
Efter frukost lämnar vi Sighisoara och åker söderut mot Bran. På vägen stannar vi och besöker bybor som sedan
generationer tillbaka varit sysselsatta med traditionellt hantverk.Vi får lära oss mer om deras arbete och vardag. Vi stannar
också i staden Kronstadt eller Brasov på rumänska och tar en guidad promenad följt av lite egen tid för lunch och shopping
på den populära gågatan. Därefter åker vi en kort resa till Bran och vårt mysiga hotell nedanför Draculas slott.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 6 - Draculas slott
Dagen börjar med en härlig tur med häst och vagn där vi får uppleva landsbygden utanför Bran. Sedan besöker vi det
mytomspunna Draculas slott och får reda på sanningen om den fruktade greven. Slottets mest kända ägare var Rumäniens
populära drottning Marie, en modeikon och hjältinna under första världskriget. Varför just detta slott har tjänat ryktet som
vampyrgrevens huvudsäte får vi veta i dag. Draculas slott är trots ryktet ett mysigt ställe, där kärlekshistorier blandas med
krigsberättelser. Resten av dagen är programfri. Här finns fina souvenirer att köpa med hem, så som rumänska ostar och
hemgjord körsbärslikör.
Lunch och middag på egen hand.

DAG 7 - Karpaterna
I dag ger vi oss ännu djupare in i Karpaterna och kan njuta av utsikten över de branta klipporna. Vi stannar och besöker ett
av Rumäniens vackra slott. Vi får också provsmaka de relativt okända rumänska vinerna på en vinprovning. Vi checkar in på
ett värdshus och äter en gemensam avskedsmiddag.
Lunch och middag ingår.
DAG 8 - Flyg Hem
Efter frukost är det dags att lämna Rumänien för denna gång och åka mot flygplatsen i Bukarest. Vi tar flyget tillbaka till
Sverige och ankommer samma dag.

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 8 dagar
Gruppstorlek: 12–25 resenärer
Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass till Bukarest tur och retur
Hotell: Sju nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard (Enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser själv)
Svensktalande guide: Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter
Måltider: Frukost alla dagar samt nio ytterligare måltider, inkl. bordsvatten
Alla transporter: Enligt program
Flygskatter: Inkl. statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter

