Reisinformatie
Roemenië en Bulgarije
8 augustus t/m 20 augustus 2022

Hieronder vind je extra informatie van je reis
Verblijf
Deze reis is een wildkampeerreis. Je overnacht in een tweepersoonstent. Je zult op veel verschillende plaatsen
verblijven, verspreid door Roemenië en Bulgarije. Het uitgangspunt van deze reis is de stad Cluj in Roemenië.
Activiteiten
We trekken met busjes door Roemenië en Bulgarije. In overleg met de groep wordt (dagelijks) de route bepaald. Deze
landen bieden een enorme keuze aan mogelijkheden. Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn:
Moldavië: door de oorlog in Oekraïne zullen we dit jaar niet naar Moldavië gaan.
Roemenië:
• Hoofdstad Boekarest: mix aan historische, moderne en postmoderne architectuur.
• Nationaal Park Retezat
• De geblakerde Zwarte Kerk in Braşov
• Roadtrippen over de Transfăgărăşan
• steden zoals Braşov, Sighişoara en Sibiu
• De Bucegi Sfinx en de Babele
Bulgarije:
• Hoofdstad Sophia: Alexander Nevski kathedraal, Vitosha boulevard en Bitaka markt
• BalkangebergteSp
• Rilagebergte
• Plovdiv, de oudste continu bewoonde stad van Europa.
• Rilaklooster Werelderfgoed volgens Unesco

Dit is een beeld van de vele plaatsen die je kunt bezoeken in deze drie prachtige landen. Welke activiteiten je precies
gaat doen is afhankelijk van de keuzes van de groep.

Vervoer
De heen en terugreis ga je met het vliegtuig. Je vliegt tussen Amsterdam en Cluj met Tarom op de volgende tijden:
• Heenreis: Vertrek vanaf Amsterdam 10:55 uur, aankomst in Cluj: 19:00 uur;
• Terugreis: Vertrek vanaf Cluj 13:30 uur, aankomst in Amsterdam 18:55 uur;
Vervoer ter plaatse:
• 9-persoonsbusjes

Bijzonderheden
Gezondheid:
• Geen bijzonderheden.
Reispapieren
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•

Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt.

Reissom
Voor deze reis geldt voor de reissom:
Inclusief:
• Heen- en terugreis met vliegtuig
• Kampeermateriaal
• Autohuur en brandstof voor ongeveer 2500 km
Exclusief:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Proviand, circa €100 per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
• Excursiekosten, circa €100 per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
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