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1. Mandag 21.08.23 Randaberg - Stavanger – Sandnes – E 39 - Flensburg 

Avreise fra Randaberg ved Nille kl. 08:00, Stavanger Bussterminal kl. 08:30 og Sandnes 
Rutebilstasjon kl. 09:00 og med påstigning på veien til Kristiansand. Gruppen blir bedre kjent med 
hverandre over den første kaffekoppen i bussen. Vi skal ta en god stopp i Lyngdal. Vi reiser med Fjord 
Line som går kl.15:00. Det blir felles måltid om bord: diverse snaks, kalde og varme alkoholfrie 
drikkevarer. Etter ankomst Hirtshals kl.17.15, kjører vi mot Flensburg for overnatting. Vi stopper for 
piknik på vei sørover. Vi overnatter på Hotel Am Fjord. 

2. Tirsdag 22.08.23 Flensburg – Dresden 

Vi inntar god frokost før vi er klare for videre reise. Vi setter på kaffe i bussen, som vi nyter 
underveis. Vi lager Ingvars Reiser stemning i bussen, så kjøreturen blir en fest! Vi stopper med jevne 
mellomrom. I dag skal vi til Dresden, skal bo sentralt på Hotel Ibis Dresden.  Etter middagen tar vi en 
felles spasertur til sentrum for å beundre den flotte Frauenkirkens og Dresdens katolske katedral sin 
overdådige eksteriør. Arkitekturen er i barokkstil. 78 statuer av bibelske skikkelser pryder katedralens 
balustrade. 
 

 

 

Bli med oss på en Romaniatur, hvor vi legger vekt på gode dager i bygden.. 

Besøk oss hjemme i hjertet av Transilvania, hvor folk lever som i gamle dager. 
Jorden blir dyrket økologisk, maten mangler E stoffene. 

Kjenn på roen, og friheten rundt deg. Våkne til kirkeklokkene,  
og se når kyrne går til beiteplassen. 

Vi blir en del av bygden og omgivelsene …. 
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3. Onsdag 23.08.23 Dresden – Praha – Tatabanya (H) 

Delmålet i dag er å besøke Praha, bruke noen timer der på formiddagen og betrakte de fantastiske 
tsjekkisk produserte krystallene i de utallige krystallbutikkene på Gamlebyens torg. Hver hel time 
samles folk her for å se det astronomiske urets "skuespill" på rådhusets fasade. Gå opp i rådhusets tårn 
og nyt den vakre utsikten over torget og byen. Karlsbroen er også verdt å besøke. Hvis du berører 
bunnen på statuen St Johannes, og ønsker deg noe, skal det visstnok skje. (det er lett å forstå hvor man 
skal berøre, for statuen er blankpusset der). Her kan alle kjøpe seg deilig lunsj på noen av 
uterestaurantene. Etterpå spaserer vi tilbake til bussen, og setter på kaffe J. Vi kjører til Ungarn via 
Slovakia. Overnatting med god ungarsk middag på Hotel Gottwald.Wellness og Spa. 

4.Torsdag 24.08.23 Tatabanya – Oradea (RO)  

Vi tar frokosten på hotellet, så kjører vi en liten time før vi er i Budapest. Her blir vi bedre kjent med 
denne flotte byen som ble dannet i 1873 etter sammenslåing av Buda og Pest. Vi blir guidet av vår 
norsktalende guid. Budapest, «Donaus dronning», er en romantisk gammel by som ligger på begge 
sider av elven Donau. Buda på den ene siden og Pest på den andre. I de brosteinsbelagte, kuperte 
gatene på Buda-siden finner vi blant annet Det kongelige slott, vakre kirker med mosaikkprydede tak 
og mange restauranter og museer. Pest-siden har det kommersielle sentrum med luksushoteller og 
shoppingstrøk. Buda og Pest bindes sammen av flere fantastiske broer som utgjør en viktig del av 
byens flotte arkitektur. Vi inntar en felles ungarsk lunsj. Etterpå kjører vi gjennom grøderike, flate 
landskap mot grensen til Romania. Vi ankommer Oradea i Romania. Middag og overnatting på Hotel 
Maxim. Etter middag tar vi en felles spasertur til sentrum.  

5. Fredag 25.08.23 Oradea – Sibiu 

Vi begynner dagen med frokost, og etterpå skal vi få guiding i Oradea. Vi skal også ha et interessant 
besøk på Caminul Felix familie by og hjelpeprosjekt for forlatte barn, som får bo i en ny stor familie. 
Sterk opplevelse. Lunsj inntas i barnebyen. Romania er landet med en fot i middelalderen og en fot i nåtiden. 
Til fortiden hører definitivt Transilvania. Det dramatiske landskapet, med dype innsjøer, skyggefulle skoger og 
eventyraktige slott, formelig ber om å bli oppdaget. Her må moderne luksusbiler finne seg i å dele veibane med 
hestekjørte kjerrer.  Vi kjører videre og ankommer middelalderbyen Sibiu på ettermiddagen. 
Hermannstadt (Sibiu) ble grunnlagt av tyske nybyggere på 1100-tallet og var gjennom flere århundrer det 
kulturelle senteret for Siebenbürgen-sakserne, den tyskspråklige befolkningen i Siebenbürgen. Flere av 
innvandrerne som kom i middelalderen kom fra regionen rundt dagens Luxenbourg. 
Byen var fra 1400-tallet også et viktig handelssentrum. Byen var den viktigste av de syv etnisk tyske byene i 
området. Navnet Siebenbürgen («syv borger») henspiller på disse syv tyske byene. Byen hadde de største 
befestningene i hele Siebenbürgen, bygget for å forsvare byen mot tyrkerne. Byen overlevde flere tyrkiske 
beleiringer, noe som gav opphav til betegnelsen «kristenhetens bolverk». Byens omland ble likevel gjennom 
historien ofte plyndret. Frem til begynnelsen av 1700-tallet var byens befolkning utelukkende tysk. Etter at 
Siebenbürgen kom under Østerrike endret dette seg og byen fikk også en rumensk og ungarsk befolkning. Ved 
slutten av 1700-tallet gikk byen for å være Europas østligste by med postforbindelse. 
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På kvelden spaserer vi i den fine middelalderbyen, og nyter atmosfæren. 
Sibiu var Europas kulturhovedstad i 2007 og er på mange områder spesiell i Rumensk sammenheng. 
Her bodde det kun tyskere frem til 1700 tallet. Middag og overnatting på Hotel Class i Sibiu. 

6. Lørdag 26.08.23 Sibiu – Biertan – Sighisoara - Rares 

I dag skal vi fortsette vår vandring i «middelalderen», og kjører til Biertan som er grunnlagt av tyske 
innflyttere i middelalderen. Byens attraksjon er den UNESCO-fredede kirken, som i urolige tider 
fungerte som fort, der innbyggerne kunne forskanse seg. Kirken er bygd på 1500-tallet, og blant 
særtrekkene er en dørlås med 19 separate låser, som i 1900 vant førsteprisen på Verdensutstillingen i 
Paris. Vi spiser felles lunsj og spaserer i borgkirken.  
Neste stopp er Sighisoara. Draculas fødeby. Sighişoara regnes for å være den vakreste og godt bevart 
bebodde borgen i Europa, med autentisk middelaldersk arkitektur. I Øst-Europa er Sighisoara en av de 
få befestede byene som er fortsatt bebodd. Vi vandrer her gjennom trange, brosteinsbelagte gater med 
fargerike hus fra 1500 tallet. Vi tar en titt på det flotte klokketårnet fra 1300 tallet, og får med oss 
huset der den fryktede Vlad Tepes, bedre kjent som Dracula, ble født i 1431.  
Gjennom små landsbygder fortsetter vi framover til reisens mål, Rares. Gjestehuset vårt og svigermor 
er klar til å ta imot oss. Nå kan vi senke skuldrene, og la omgivelsene sjarmere oss. Middag på 
bygdens pensjonat med kortreist mat. 
 
7. Søndag 27.08.23 Rares – Rares 
 
Dagen i dag blir interessant. Etter en god frokost nyter vi nærområdet, blir ett 
med naturen og omgivelsene. Her kan man kjenne stillheten og roen. Tiden stopper opp på en måte De 
som ønsker kan bli med på «safari» med våre militære kjøretøy, og se natur og bygder i nærheten. Her 
er det ingenting som er pyntet på. Er man ute etter nostalgi, havnet man på rette plass. Vi har og 7 stk. 
offroad MC, for de som har lyst til å kjøre motorsykkel i skog og mark.  
Det blir servert felles lunsj. De som ønsker, kan bli med på en omvisning i bygdens kirke. 
På ettermiddagen avslapping, aktiviteter og felles kos. Middag på bygdens restaurant. Kos på kvelden 
rundt bålet med vinsmaking av rumenske vin med tilbehør, og god stemning. Denne kvelden gjør noe 
med enhver, garantert uforglemmelig! 
 
8. Mandag 28.08.23 Rares – Parajd – Korond – Rares 

Etter frokost kjører vi til Korond, «bygden med det rare i». Hele bygden er forvandlet til en stor 
markedsplass for egenproduserte husflidsartikler, keramikk, etc. Her kan man virkelig handle ting som 
man ikke finner i Norge. Vi besøker også Saltgruven i Parajd. Gruven er fortsatt i drift, deler av den er 
forvandlet til et kursted, som kurerer luftveisinfeksjoner, astma og allergi. Flott opplevelse. Felles 
lunsj i Sovata, kjent kursted i Transilvania med heliotermisk kurativ innsjø. Tilbake til bygden vår for 
middag, og felles kveldskos i stuen vår. 
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9. Tirsdag 29.08.23 Rares – Miclosoara – Rares 

Koselig frokost, og så skal vi på herskapelig besøk til greven Tibor Kalnoky, nære venn til tidligere 
Prince Charles, Kong Charles III av Storbritannia, som har eiendom i området. Vi skal besøke museet, 
spise lunsj hos han, lære toving og baking av grillkake. Vi spiser en rikelig lunsj her med et glass 
husets vin inkludert. Tilbake til gjestehuset vårt. Middag og kveldskos etterpå.  
 
10. Onsdag 30.08.23 Rares – Odorhei - Rares 

Etter en lang frokost besøker vi Odorhei,” hjertet” av Transilvania, Secler 
folkets hovedstad, med 34000 innbyggere. Her snakker 98% av befolkningen ungarsk. Dette området 
er senteret for den ungarske Szekely-kulturen. Szekelyfolket (seclerne) var en ungarsk stamme som 
bosatte seg i Transilvania for over 1000 år siden. Mange av skiltene inne i byen er også ungarske. 
Byen er liten og koselig å spasere i. Det er mange små butikker og konditorier. Her kan man smake 
kaker man aldri glemmer. Vi tar en titt på Rådhuset, og byens sentrum så koser vi oss i småbutikker, 
og besøker byens Kaufland. Lunsj på egenhånd. Reiser tidlig tilbake til bygden for avslapping og 
middag på kvelden. 

11. Torsdag 31.08.23 Rares –Brasov - Sinaia - Bucuresti 

I dag forlater vi bygdelivet, og setter kursen mot Brasov, enda en middelalderby. Denne velbevarte 
middelalderbyen ligger godt beskyttet av de Transilvanske fjell og gjemmer seg midt i dette frodige 
området. Som seg hør og bør på den tiden, er byen bygd opp rundt en imponerende plass hvor en 
gotisk katedral (Den Sorte Kirken) er plassert. Vi tar en liten omvisning i sentrum, og besøker Europas 
smaleste gate, Trådgaten. I dag består Brasov av en herlig blanding av byggestiler som moderne, 
kommunistisk, renessanse, klassisk og rumensk stil i tillegg til alle middelalderbygningene som 
utgjør den sjarmerende gamlebyen. Vi koser oss i gågatene her med lunsj på egenhånd og 
butikkbesøk, eller nyter livet i en av de gaterestaurantene. Det bugner av butikker, og billige 
merkevarer. Vi skal videre oppleve variert natur, fra vidder til fjellheim, så til flate, digre 
jordbruksarealer. Vi besøker Peles Slott, et arkitektonisk smykke, som ble brukt som sommerbolig av 
den tidligere kongelige familien til Romania. Slottet er et av de viktigste og mest profilerte historiske 
monumentene i Romania. Slottet var det første i sitt slag som i sin helhet fikk innlagt elektrisk strøm 
og har en imponerende arkitektur – noe som har satt PELES på listen over de meste severdige slottene 
i Europa. PELES ble bygget i årene 1873 – 1914 etter initiativ fra Kong Carol den første – som brukte 
slottet som sommerresidens. Vi fortsetter mot Bucuresti hvor vi tar middag og overnatter på Hotel 
Pullman.  

12. Fredag 01.09.23 Bucuresti– Oslo – Stavanger 

Vi nyter den siste frokosten for denne gang, og sjekker ut av hotellet. Avreis til flyplassen kl. 09:30 for 
innsjekk. Vi reiser med Norwegian kl. 11:45, med Flight DY1561, ankommer Oslo 14:10 for 
mellomlanding. Avreise fra Oslo med Flight DY544 kl.18:15. Hjemme i Stavanger kl.19:05 
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Pris: kr 19600,- per person i delt dobbeltrom                                            
Tillegg for enkeltrom kr 2650,-/ pers  

(Det er 13 dobbelt- og 4 enerom med dusj på gården + 2 enerom i 
herskapshuset med felles bad med badekar) Totalt 32 pax 

Flere enerom på pensjonatet rett i nærheten av vårt hus, hvor vi spiser middag 
 

Pris er forespeilet utfra dagens (januar 2023) valuta-, hotell- og flypris 
 

Påmeldingsfrist: første mann til mølla innen 01.04.23 
 

Forbehold om endring i pris pga. ev. store valutaendringer / hotellpriser 
Minste antall 30 stk. innen 01.04.23 

Med rett til programendring.  

For mer informasjon ta kontakt med Silje Landa, Ingvars Reiser AS           
tlf. 99316879 

e-mail: post@ingvarsreiser.no;  
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Pris: kr 19600,- per person i delt dobbeltrom                                            
Tillegg for enkeltrom kr 2650,-/ pers  

Inkludert i prisen:  

Buss fra Norge og under hele turen, Ingvar som sjåfør, Silje som norsk- ungarsk- og rumensktalende 
reiseleder, 11 overnattinger i dobbeltrom med frokost, første dag mat på båten og piknik på kvelden, 5 
dager med fullpensjon, 5 dager med halvpensjon, besøk med aktiviteter hos Grev Kalnoky, safari med 
militærkjøretøy, vinsmaking med tilbehør, kaffe og kjeks i bussen, flybilletter Bucuresti – Stavanger 
med mellomlanding i Oslo + overraskelser 

Tillegg for:  

- enkeltrom ca. kr 2650,-/ pers 

- 6 lunsjer   

- drikkevarer til maten 

- frivillig tips på hoteller, restauranter, musikanter, til hjelpeprosjekt på Caminul Felix etc. 

- inngangspenger ca. Nkr 250,-/ pers 

Valuta: Norske kroner, Danske kroner, Euro, Tsjekkiske kroner, Ungarsk Forints 

 Lokal valuta i Romania er Ron. 1 Ron= 2,17 Nkr (per 15.01.23). Det går an å bruke VISA kort og Mastercard. 
Man kan ta ut lokal valuta i minibank.  

Obs! Passet må være gyldig i 6 måneder etter hjemreise. Ved påmelding oppgis eksakt navn som i passet, 
riktig stavet 

Ingvars Reiser er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har oppgitt riktig navn / ikke har gyldig 
pass med seg på avreisedatoen. Det er ikke visumplikt for norske passasjerer i Romania. 

Forsikring: Alle reisende må ha Europeisk helsetrygdekort E111 med seg som bestilles fra 
www.helsenorge.no, og Reise- og avbestillingsforsikring / avbestillingsbeskyttelse for sykdom 

Bindende påmelding innen: 01.04.23 

Depositum betales 7 dager etter fakturering, resten 60 dager før avreise.  

Navneendring: kan gjøres kostnadsfritt inntil 30 dager før avgang.  

Avbestilling: 

Ved avbestilling fra innbetaling av depositum inntil 60 dager før avreise tapes depositum som er kr 3000,- per 
person. 

Ved avbestilling fra 60 dager før avreisen tapes 100% av reisens pris. For sykdom brukes egen reiseforsikring. 

Strømmen og kontakter i Romania: slik som i Norge 

Hvem turen er egnet for: Turen er egnet også for personer med lette funksjonsnedsettelser, men må klare seg 
på egenhånd, og må klare å håndtere kofferten sin selv 

Helsekrav: ingen normale vaksiner kreves. Full/ oppdatert koronabeskyttelse anbefales. Ved 
symptomer på sykdom (ikke bare korona) før avreise må man holde seg hjemme og bruke 
reiseforsikringen. 

 

 

 

 


