2019 SANDNES DANSELAG
Rundreise i Romania & Transilvania
Folkedansfestival i Tulcea ved Svartehavet
4. - 12. august

Dag 1
4. august
SVG - AMS - BUH - videre til BRASOV
Kl. 04.30
Fremmøte på Sola kl.04.30 for innsjekk og avreise med KLM kl. 06.00 via AMS.
Kl. 07.30
Ankomst til Amsterdam og videre fly til Bucuresti i Romania er kl. 09.30 m. ankomst
Kl.13.10
Ankomst Bucuresti
Kl.14.00
Vi tollklarerer og finner skilt IDÈREISER I ankomsthallen. Buss og lokalguide er der.
Kl.14.30
Servering av lunsj kylling / svinekjøtt grilla med poteter inkl. vann og inkl.1 gl.vin / øl.
Kl.15.30
Turen går til Brasow og vårt hotell.
Kl.18.30
Ankomst og innsjekk ( 3 netter m. stop underveis ) på Hotel Golden Time 4**** I Brashov.
Kl.20.00
Middag på hotellet vårt 3 retter - vann og vin / øl er bestilt ca. 3 EURO pr pers pr middag.
Til orienteering - Ellers v. kjøp av vann & vin/øl på restauranter er prisen E2.50 / E 3 - i tillegg v. middag /lunsj.
Dag 2
Kl.08.-09.00
Kl.09.00
Kl.11.00
Kl.13.00
Kl.14.30
Kl.16.30-18.00
Kl. 20.00

5. august
BRASOV - SIGHISOARA ( ca. 2 timer å kjøre )
Frokost på hotellet vårt.
Transfer til Sighisoara med besøk i Borgen, en av få borger som fortsatt er bebodd.
Ankomst til Borgen og omvisning fram til lunsj.
Lunsj på Alte Post Gasthaus m. vann.
Vi takker for oss og drar tilbake til Brasov.
Vandretur med lokalguiden eller fritid.
Middag med folklore dans under middagen på Restaurant Verbul Carpatien.

Dag 3
Kl.08. - 09.00
Kl.09.00
Kl.10.– 11.30

6. august
BRASOV - BRAN CASTLE ( ( DRACULA SLOTTET )
Frokost på hotellet.
Avreise fra Brashov til Bran castle - dette er ca. 30 min å kjøre.
Besøk i slottet - som er bygd på en klippe.
Dracula`s verdenskjente slott, som ligger 30 kilometer utenfor byen Brasov. Det var her
Bram Stoker hentet inspirasjon til å skrive sine fortellinger om Dracula. Ikke langt fra dette
slottet finner vi det nydelige og vell bevarte Rasnov citadelle ( festningen ), som ble bygget i år
1215 av Teutonic Knights. Til orientering så har faktisk Prince Charles en veldig sterk
tilknytning til Transilvania. Hans kjærlighet for landet har resultert i at Hans Majestet kjøpte og
total renoverte et tradisjonelt hus, som nå benyttes til turistfasilitet.
Etter en runde i slottet foreslår vi å besøke markedet, som ligger framfor borga. Her tilbys
lokalt handverk, håndarbeid og anna som kan være kjekt å ha med hjem som souvenir.
Kl.13. – 14.00 Lunch in Rasnov i restaurant La Promenada.
Kl.15. – 16.30 Besøk på vingard Azuga Winery for smaking og læring om vinproduksjon samt “champagne”.
Til sammen smaker vi 4 sorter, samt 3 sorter ost, brie ost, eple, pære, snob frukter og snack.
Kl.16.30 17.30 Etter vinsmaking går turen tilbake til Brasov med fritid frem til middag. Om en ønsker kan en
benytte SPA senteret der. ( tillegg ).
Kl.20.00
Felles middag på hotellet - tillegg for drikke.
Dag 4
Kl.07.-08.30
Kl.08.30
Kl.09.30
Kl.10. – 11.30
Kl.12.- 13.00
Kl.13.00
Kl.18.30
Kl.20.00
Kl.21.00

7. august
BRASOV - PELES CASTLE -TULCEA
Frokost
Vi takker for oss på vårt hotell.
Ankomst til Peles Castle in Sinaia
Besøk i Peles Castle med runde i de forskjellige etasjene på slottet.
Lunsj på restaurant i Sinaia på restaurant – Svineknok med poteter og tilbehør og vann.
Avreise til Tulcea ca. kjøretid 5 timer pluss stopp.
Er ca. ankomst vårt hotell for innsjekk 4**** Hotell Esplanada, hvor vi ligger under festivalen.
Middag på hotellet.
Children`s Palace. Technical Meeting. ( Alt notert i program fra 7. -11. 08 har med festivalen)
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Dag 5
Kl.08.-10.00

Kl.18.30
Kl.19.30
Kl.21.00

08. august
TULCEA - ROLIG DAG I TULCEA - FESTIVALSTART OPPTOG
Frokost på hotellet vårt. Vi foreslår formiddagen fri i Tulcea, som er ”hovedstaden” i Tulcea
fylke og er en viktig havneby ved Svartehavet. Med 93 000 er det en ekte rumensk havne
by. Byen var okkupert under 1 verdenskrigen av Bulgaria fra 1916 - 1918. Frem til 1940 var
byens befolkning overveiende bulgarsk. Bulgarerne forlot imidlertid byen, som en følge
av Craiovatraktaten i forbindelse med 2. verdenskrig.
Tulcea flotteste utsikt er fra Uavhengighets-monumentet og en fin ferieby.
Lunsj på Festivalen - Hvor vi skal spise får vi vite på Festivalen?
Festival opptog for deltakerne på County Library “ Penait Cerna “
- County Library “Panait Cerna” port and dance parade rout: ( Festivalrute er: ) Isacceii Street, Unirii Street, Badadag Street, Street Dobrogeanu Gherea, Street Pacil og ende opp
Civic Square - ( Her forventes å stille opp 2 par fra hver deltaker gruppe. )
Civic Square - Opening Internasjonal Folklore Festival “ Golden Fish “, 26th festival.
Civic Square Stage Show - På hovedtorget konkurranse.
Middag?

Dag 6
Kl.08.– 08.30
Kl.09.00
Kl.13.00
Kl.18.00
Kl.18.00
Kl.19.30
Kl.21.00

09. august
TULCEA - DONAUDELTA BÅTTUR ca. 4 timer ( FESTIVAL )
Frokost på hotellet vårt før tur på Donaudeltaet.
Ponton “Europolis” Danubetrip - arrangert med festivalen sammen med en annen gruppe.
Lunsj arrangeres .
- Vest Neighborhood - Childrens`s Town - Folk Show
- Market Vest - Folk Show / Market Neptun Folk Show
- Civic Square - Performance - Competition. ( Hovedtorget, forestilling og konkuranse. )
Middag ???

Kl.13.-14.00
Kl.18.00

Dag 7
10. august
TULCEA - ( EGEN UTFLUKT TIL VINGARD M. SMAKING ) - FESTIVAL
Kl.08.-09.30 Frokost på hotellet vårt.
Kl.09.30-10.30 Avreise sammen til foreslått vingard. Ved ankomst får vi omvinsing på vinmarkene og vinproduksjonen. Kl. 12.00 med 3 forskjellige vinsorter. Vi spiser lunsjen her òg.
Kl.18.00
Market Vest - Folk Show / Market Neptun Folk Show
Kl.19.30
Civic Square - Performance - Competition. ( Hovedtorget, forestilling og konkuranse. )
Kl.21.00
Middag på hotellet vårt.
Dag 8
Kl.07. – 09.00
Kl.09.00
Kl.12.00-13.00
Kl.16.05
Kl.17.00
Kl.19.30

11. august TULCEA - CERNAVODA - BUCURESTI - ( Til flyplassen m. Hovda x 2 )
Frokost på hotellet. ( Festivalen fortsetter I 2 dager - vi må takke for oss.)
Avreise fra Tulcea til Vernavoda.
Lunsj I Restaurant Samsara på vei til Bucuresti.
Ankomst flyplassen med “ Spillemann og frue.”
Ca. Innsjekk på Hotel Europa Royale 4**** I sentrum av byen som aldri sover.
Lille Paris er den ofte kalla pga. sin flotte architecture.
Felles 3 retters middag på byens eldste restaurant - vis a vi hotellet vårt.

Dag 9
12. august
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Kl.18.05
Flyavgang er kl.18.05. Vi flyr via Amsterdam og derfra videre til Stavanger Kl.21.00.
Kl.22.25
Ankomst SVG. Husk setelappen for tax free handel.
Pris pr. person i dobbeltrom ved 40 betalende - estimert pris kr. 14. 900,Inkludert i prisen:
* Fly t/r Stavanger - Bucuresti inkl. flyskatt
* All kjøring i buss med hyggeligesjåfør i 9 dager
* 8 netter på hotell med ( frokost, lunsj og middag )
* Entre i flg. program til alle opplevelsene
* Vinsmaking og opplegg iflg. program.
* Engelsktalende lokalguide
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen

Ny pris 15 275,Tillegg:
* Enkeltrom tillegg kr. 1600,* Litt drikke til middagene og lunsj!
* Andre entreer

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med denne skredder-sydde turen. Det være seg endringer i flyruter, oljetillegg, valutaendringer og avgiftsendringer samt uforutsette ting vi ikke har kontroll over hos våre samarbeidspartnere. Ved avbestilling etter 1. juni betales reisen i sin helhet - iflg. avbestillingsregler hos våre leverandører.
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