
 

 

 

 

ROEMENIË 

Wijn & Cultuur  

Programmaboekje 
All-in – 5d/4n 

Vrijdag 31/03 – Dinsdag 04/04/2023  



 | 2 

1. Inhoud 

 

1. Inhoud ....................................................................................................................... 2 

2. Overzicht van het traject: București => Cluj-Napoca .................................................... 3 

3. Algemene informatie ................................................................................................. 4 

3.1. Data ....................................................................................................................... 4 

3.2. Informatie bundel ................................................................................................... 4 

3.3. Wat is inbegrepen? ................................................................................................. 4 

3.4. Wat is niet inbegrepen:........................................................................................... 5 

3.5. Overzicht Hotels ..................................................................................................... 5 

4. Hoogtepunten van deze reis ....................................................................................... 6 

4.1. Cultureel/historisch ................................................................................................ 6 

4.2. Wijnbouw ............................................................................................................... 7 

5. Dag 1: Van Otopeni naar București ............................................................................. 8 

6. Dag 2: Van București naar Urlați via Snagov ............................................................. 10 

7. Dag 3: Van Urlați naar Brașov (Kronstadt) via Sinaia ................................................ 12 

8. Dag 4: Van Brașov naar Târgu Mureș via Sighişoara ................................................. 14 

9. Dag 5: Van Târgu Mureș naar Cluj-Napoca via Batoș ................................................ 16 

10. Dag 1: Proefnotities București ............................................................................... 17 

11. Dag 2 (1): Proefnotities Lacerta – Viile Metamorfosis ............................................ 18 

12. Dag 2 (2): Proefnotities 1000dechipuri .................................................................. 19 

13. Dag 3: Proefnotities Sinaia – Brașov - Majolini ...................................................... 20 

14. Dag 4: Proefnotities Sighişoara (Teo) – Jidvei – Villa Vinea .................................... 21 

15. Dag 5: Proefnotities Liliac - Lechburg .................................................................... 22 

16. Reserve  ................................................................................................................ 23 

 

  



 | 3 

2. Overzicht van het traject: București => Cluj-Napoca 

 

 

  

We rijden richting Ploiești en in de verte doemen de statige Karpaten op, met zijn besneeuwde 

toppen. Dit is de steppe van Walachije en via de vallei van de Prahova-rivier rijden we het gebergte 

binnen.  Tussen Ploiești en Câmpina kan men links en rechts nog de ‘knikkers’ zien die olie 

oppompen. Roemenië beschikt over vele natuurlijke rijkdommen, waaronder aardolie, edele 

metalen, hout, enz.… 

In de vallei van de Prahova ligt ook het wijngebied ‘Dealu Mare’ DOC, waar schitterende wijnen 

geproduceerd worden: Halewood, Ceptura, Lacerta, Davino, … 

We rijden eerst naar Urlați, hét wijncentrum van Dealu Mare. 

Vanuit Dealu Mare rijden we recht door de Karpaten, Transsylvanië binnen. In Transsylvanië 

bezoeken we 3 van de 7 “Siebenburgen”: Brașov, Sighişoara en Cluj-Napoca.   

Transsylvanië behoorde tot 1919 tot het Habsburgse rijk (Hongaarse dubbelmonarchie) en had een 

sterk multiculturele bevolking: Roemenen, Magyaren en Saksen. Op onze culturele ontdekkingsreis 

zullen we u met deze gemeenschappen laten kennismaken. 

  



 | 4 

3. Algemene informatie 

 

3.1. Data 

 

 

- Vrijdag 31/03 – dinsdag 04/04/2023 

- Deze reis kunnen we ook voor uw vriendengroep of wijnclub op maat uitwerken. 

Neem hiervoor contact op met Hans - hans@tezauro.be · +32 473 11 90 06  

of met Karel: karel.van.gutte@danubia.be · +32 477 49 54 56. 

 

3.2. Informatie bundel 

 

Hartelijk welkom in România! Bine aţi venit în România! 

We hopen van harte dat u een mooie vakantie zal doorbrengen in dit fascinerende land. 

3.3. Wat is inbegrepen? 

 

- +/- 1.300 EUR TWIN 

 

- Vluchten H/T vanuit Brussel 

- 4 x overnachting – TWIN kamers - ontbijt 

- 4 x lunch met drankje 

- 4 x diner met aangepaste wijnen 

 

- Voorstelling van Roemeense wijnen + degustatie 

- Bezoek aan volgende wijndomeinen inclusief degustatie: 1000dechipuri, Lechburg, Lacerta, 

Metamorfosis, Vila Vinea, Liliac en Jidvei 

- Bezoek aan wijnbar in București & Brasov 

- Degustatie van Roemeense palinca 

 

- Bezoek met gids aan het “Paleis van het Volk”, București 

- Bezoek met gids aan Peles, de koninklijke residentie in Sinaia 

- Wandeling door het historisch centrum van București, Brașov en Sighişoara (UNESCO 

werelderfgoed) 

- Bezoek aan weerkerk van Prejmer (UNESCO werelderfgoed) en Harman 

- Alle vervoer in Roemenië met privé minibus 

- Wijngids & reisleider (RO-NL) voor de hele periode 
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3.4. Wat is niet inbegrepen: 

 

• Reisbijstands-en annulatieverzekering, fooi* 
*het is gebruikelijk om in Roemenië +/- 10% fooi te geven op eten en dranken in bars/restaurants. Dit geldt niet voor de 

maaltijden in het pakket, hier zijn de fooien inbegrepen. 

• Persoonlijke uitgaven 

3.5. Overzicht Hotels 

 

   

Dag 1 Grand Hotel Continental 
Calea Victoriei 56 
București 
T| +40 372 010 300 
W| Grand Hotel Continental 
 
 

 

Dag 2 Casa Colinelor 
Strada Valea Bobului 20 
Urlați 
T|+40 722 620 169 
W|https://1000dechipuri.ro/crama/ 
 
 

 

Dag 3 Hotel Kolping  
Str. Petofi Sandor, nr. 27 
Brașov 
T | +40 748 013 598 
W| https://hotel.kolping.ro/en/ 
 
 
 

 

Dag 4 Hotel Privo 
27, Gh. Doja Street 
Târgu Mureș 
T|+40 365 424 442  
W| https://www.privo.ro/despre/ 
 
 

 

 

  

https://grand-hotel-continental-bucuresti.continentalhotels.ro/en/
https://grand-hotel-continental-bucuresti.continentalhotels.ro/en/
https://1000dechipuri.ro/crama/
https://hotel.kolping.ro/en/
https://www.privo.ro/despre/
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4. Hoogtepunten van deze reis 

 

Op 5 dagen kunnen we je uiteraard maar een fractie van dit fascinerende land tonen. We reizen van 

zuid naar noord, van de miljoenenstad București over de Karpaten naar het Transsylvaanse 

platteland. Onderweg stoppen we bij de mooiste culturele bezienswaardigheden. Je zal verrast zijn 

door de multiculturele samenleving en de zorg van de Roemenen voor het behoud van hun tradities. 

Op wijngebied is Roemenië een (onbekende) reus met een heel lange wijntraditie. De laatste 20-25 

jaar is de kwalitatieve inhaalbeweging ingezet en jonge wijnmakers, opgeleid in Oostenrijk en Italië 

maken steeds meer internationaal sterk geapprecieerde wijnen. 

4.1. Cultureel/historisch 

 

• Begeleide wandeling door het historisch centrum van București 

• Bezoek aan het gigantische “Paleis van het Parlement” in București 

• Bezoek aan het klooster-eiland van Snagov (o.v. de verkeerssituatie) 

• Begeleid bezoek aan de Koninklijke zomerresidentie Peleş in Sinaia 

• Bezoek aan de weerkerk van Prejmer (UNESCO) 

• Bezoek aan Brașov – “1000 stappen in het stadscentrum” 

• Bezoek aan de middeleeuwse stad Sighişoara (UNESCO) – “1000 stappen in het stadscentrum”. 

  

Saksische weerkerk van Prejmer 
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4.2. Wijnbouw 

 
De Roemeense wijngaarden liggen verspreid over het land. 

Witte wijnen komen vooral uit het Noorden, rode uit het Zuiden (zie kaartje verder). Dankzij 
nauwe betrekkingen met Frankrijk zijn de Cabernet Sauvignon en de Merlot op grote schaal 
aangeplant. Ook de witte Welschriesling (in Roemenië Riesling Italian genoemd), Aligoté en 
Pinot Gris en Furmint komen veel voor. 

Zoals vaak in Oost-Europa zit de echte originaliteit in hun lokale druiven:  

• Feteasca Neagră (zwarte maagd/meisje) genereert rode wijnen van wereldklasse. 

• Feteasca Albă (witte maagd/meisje) is de Chardonnay van Roemenië. 

• Met Cotnari zit je goed voor één van de mooiste zoete wijnen.  

• Andere inheemse rassen zijn: 

Witte druiven: 

Feteasca Regală 
Tamâioasa Românească 
Frâncușa 
Crâmpoșie Selecționată 
Mustoasă de Măderat 
Șarbă 
Plavaie 
Zghihară de Huși 
Galbenă de Odobeşti 
Graša de Cotnari 

Blauwe druiven: 

Negru de Drăgăşani 
Cadarca 
Băbească Neagră 
Novac 
Busuioaca de Bohotin 

 
Roemenië heeft een naam hoog te 
houden als het gaat om zoete 
dessertwijnen. In de 
DOC Cotnari wordt een zoete 
dessertwijn geproduceerd, die in 
de 18de eeuw tot de meest 
populaire van Europa behoorde. 
De Graša de Cotnari, genoemd 
naar de gelijknamige druif, stond 
gekend als ‘de koning onder de 
Roemeense wijnen’. Hij wordt nog 
wel gemaakt, maar is 
internationaal in de vergetelheid 
geraakt. 
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5.  Dag 1: Van Otopeni naar București  

 

Plaats van aankomst heenreis București 

Meet & Greet 
Deze info zullen u met de laatste Newsletter 
bezorgen.  

Vertrektijd & aankomsttijd 

Maatschappij & Vluchtnummers 

Transport naar hotel & Check-in  

Lunch (eventueel) Afhankelijk van de aankomsttijd 

Begeleide wandeling historisch centrum Vertrek aan receptie 

Voorstelling van Roemeense wijnen 
“Feteasca festival” door Robert Marshall 

18:00 H – Samenkomst aan de hotelreceptie 

Diner 19:30 H – Vertrek aan receptie 

After-drink in wijnbar 1000dechipuri 21:30 H - optioneel 

  

Dinner  19:30 H – Caru’ cu Bere 

Overnachting  Grand Hotel Continental 

Reistijd vanaf luchthaven : 
Totale afstand: 

Wandeling: 

25’  
25 km 
“1000 stappen in het stadscentrum” 

 

Vino - Feteasca festival 
 
Met onze privé-bus rijden we naar het 
centrum van deze miljoenenstad.  
 
We wandelen door de oude historische 
binnenstad van București, die men in het 
interbellum ‘Le petit Paris’ noemde. 
Daarna wacht Robert Marshall ons bij Vino 
op voor een “Feteasca Festival”. We proeven 
de typische Roemeense wijndruiven en 
maken kennis met Roemeense wijnstijlen. 
Robert is coauteur van de Gault&Millau-gids 
2019 over Roemeense wijnen. 
 

 

Caru’ cu Bere - Dinner 
 
Dit ‘etablissement’ is een instituut op zich dat 
al meer dan 130 jaar ononderbroken dé 
ontmoetingsplek is in București, zowel voor 
de doorsnee toerist als voor The Rolling 
Stones, Edward Kennedy of Naruhito, de 
keizer van Japan. 
Ze serveren er de typische Roemeense 
keuken én hun uitstekend huis gebrouwen 
biertje: Noroc! 

 



 | 9 

 

  

Stavropoleos 
 
Een tiental meters van Caru’ cu Bere 
verwijderd, bevindt zich het intieme 
kloostertje ‘Stavropoleos’. Het oude regime 
durfde het niet aan om dit juweeltje tegen 
vlakte te gooien, maar omringde het wel met 
hoge appartementsgebouwen. Van de 
oorspronkelijke gebouwen uit 1724 blijft 
enkel nog het kerkje over. De bijgebouwen en 
de herberg verdwenen in de 19e eeuw. De 
herberg zorgde voor de inkomsten van het 
klooster.  Bijzonder aan Stavropoleos is  dat 
de huidige kloostergemeenschap oude 
Byzantijnse boeken en kerkelijke gewaden 
restaureert. Het koor van de kerk zingt ook 
éénstemmige Byzantijnse liederen, een 
zeldzaamheid in de Roemeens-Orthodoxe 
kerk. 
De gesculpteerde toegangspoort van het 
kerkje is prachtig. 

 

Hanul lui Manuc (de Han van Manuc) 
 
Een ‘Han’ is een herberg op de zijderoute. Eén 
van de routes van de zijderoute eindigde in 
Bucuresti. Het was een belangrijke aan-en 
afvoerroute voor de handel tussen de 
Christelijke wereld en de Oosterse wereld. De 
Han is vergelijkbaar met onze vierkanthoeves, 
maar dan veel groter. Het herbergde de 
reizigers, hun koetsen, hun trek-en lastdieren 
en bood overslagruimte aan voor hun 
goederen.  
De plaveien zijn in hout, opdat het 
hoefgetrappel van de dieren de (nacht)rust 
van de gasten niet zou verstoren. 
Op 16/06/1812 is in de Han één van de 
belangrijkste vredesverdragen getekend 
tussen het tsaristisch Rusland en het 
Ottomaanse rijk, wat de Han plots één van de 
belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor 
politici maakte. 

 
 

Hanul lui Manuc in 1861 
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6. Dag 2: Van București naar Urlați via Snagov  

 

Ontbijt  

Bezoek aan « Paleis van het Volk” 08:30 H – Vertrek aan de receptie – ID-kaart! 

Rit naar Snagov 
Bezoek Snagov-eiland & graf Vlad Țepeș 

50 km – 01:30 H 
Onder voorbehoud van de verkeerssituatie! 

Bezoek & tasting n°1 Lacerta - Fințești 

Lunch   Ferma Dacilor 

Bezoek & tasting n°2 Viile Metamorfosis - Ungureni 

Rit naar hotel & Check-in 17:30 H 

Tasting n°3 1000deChipuri 

Dinner  19:30 H – Casa Colinelor - Lammetje aan het spit! 

Overnachting  Casa Colinelor – Gura Vadului 

Reistijd: 
Totale afstand: 

[Wandeling: 

5’ + 2 H + 20’ + 20’ + 20’  
148 km 
wandeling naar het kloostereiland – 2 km H/T] 
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Daarna rijden we noordwaarts en stoppen aan het eiland Snagov, een idyllisch plekje dat het graf van 

de échte Dracula herbergt. 

In de wijnstreek Dealu Mare bezoeken we de gerenommeerde wijnhuizen Lacerta en Metamorfosis. 

 

   

Paleis van het Parlement 
 
We bezoeken het voormalig “Paleis van 
het Volk”, gebouwd door Ceaușescu, het 
‘Genie van de Karpaten’. 
Oorspronkelijk ontworpen door de jonge 
architecte Anca Petrescu, die toen net 28 
was, om bijna de volledige administratie 
van de communistische staat te 
huisvesten. Het biedt tegenwoordig 
onderdak aan het Roemeense parlement. 
Het herbergt ook een conferentiecentrum 
en het Roemeense Nationale Museum 
voor Hedendaagse Kunst. Een groot deel 
van het gebouw blijft echter ongebruikt. 
Tussen de 20.000 en 100.000 mensen 
werkten aan dit project, in drie ploegen 
van 5.000 soldaten van het Roemeense 
Volksleger en enorme aantallen 
"vrijwilligers". Duizenden arbeiders lieten 
het leven tijdens deze werken. Sommige 
bronnen vermelden het cijfer van 3.000 … 
 

 

  

 
Klooster van Snagov 
 
Als we vlot uit de hoofdstad geraken, 
stoppen we even bij het klooster van 
Snagov. Het ligt op een eiland, in het meer 
van Snagov en is bereikbaar via een 
voetgangersbrug sinds 2009.  
Het klooster dateert van 1409 en zou het 
graf bevatten van Vlad Țepeș (Vlad de 
Spietser). 
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7. Dag 3: Van Urlați naar Brașov (Kronstadt) via Sinaia 

 

Ontbijt Vanaf 07:00 H  

Transport & bezoek  08:30 H – Peleş  - vertrek aan de receptie 

Lunch 11:30 H – Taverna Sârbului, Sinaia 

Transport & bezoek 13:00 H - Prejmer (UNESCO) 

Transport & bezoek aan Harman 15:00 H 

Transport naar hotel & Check-in 16:00 H 

Begeleide wandeling historisch centrum 17:00 H – vertrek aan receptie 

Aperitief  Wijnbar Majolini - optioneel 

Dinner 19:15 H – vertrek aan receptie 

  

Dinner  Restaurant Belvédère, Brașov 

Overnachting  Hotel Kolping, Brașov 

Reistijd: 
Afstand: 

Wandeling: 

1:30 H + 1 H + 10’ + 30´’ 
90 km + 55 km + 10 km + 15 km 
“1000 stappen in het stadscentrum” 
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Kasteel van Peles 
 
Deze voormalige zomerresidentie van 
de koninklijke familie is toegankelijk 
voor het publiek. 
Het ligt in een mooie vallei en is 
opgetrokken in neorenaissance 
architectuur. 
 
 

 

Prejmer (Tartlau of Prázsmár) 
 
De ridders van de Duitse Orde bouwden 
de burcht van Prejmer rond 1212-1213 
toen ze Burzenland aan het koloniseren 
waren. Ze richtten eveneens een 
kruiskerk op. Het stadje Prejmer 
ontwikkelde zich omstreeks 1225 rond 
de burcht en is de meest oostelijk 
gelegen nederzetting van de 
Zevenburger Saksen. 
 

 
 

 

Het Bucegigebergte 

Op onze rit naar Sinaia, Brașov en Prejmer, rijden we in de Karpaten door het Bucegigebergte. 
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8. Dag 4: Van Brașov naar Târgu Mureș via Sighişoara 

 

Ontbijt Vanaf 07:00 H 

Rit naar Sighişoara 08:00 H – vertrek aan de receptie 

Wandeling door historisch centrum 10:00 H  

Degustatie  11:00 H - Pălincă – Teo 

Lunch  11:30 H – Hotel Sighişoara 

Tasting n°4 13:30 H - Jidvei – Kasteel Bethlen-Haller 

Tasting n°5 16:00 H - Vila Vinea - Căpâlna de Sus 

  

Hotel 18:30 H - Hotel Privo, Târgu Mureș 

Dinner  19:30 H - Hotel Privo, Târgu Mureș 

  
Wandeltijd/afstand: 

Reistijd: 
4 à 5 H – +/- 10 km 
2 H + 1 H + 45’ + 30’ 

Afstand: 
Wandeling: 

 120 km + 70 km + 35 km +25 km 
“1000 stappen door het centrum van Sighişoara” 

 

 

Tegen de middag komen we aan in Sighişoara (UNESCO), een mooi bewaarde middeleeuwse 

ommuurde stad op de top van een heuvel. 

Na de “1000 stappen-wandeling” maken we kennis met Teo en zijn typisch Roemeense passie: 

Pălincă. Dit is dé Roemeense gedistilleerde trots en Teo is de meest gemedailleerde stoker van 

Roemenië. 

In de vallei van de Târnava bezoeken we de wijndomeinen Jidvei en Vila Vinea. 

We rijden verder naar het noorden, dieper het Hongaars sprekende deel van Transsylvanië in. We 

logeren in Marosvásárhely (Târgu Mureș). 
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Pălincă -proeverij 

In Sighişoara woont Teo, de 

meest gemedailleerde pălincă-

stoker van Roemenië. Deze 

gedistilleerde godendrank van 

48-52° wordt van pruimen, 

appels, peren, kweeperen, …. 

gemaakt. De Roemenen 

noemen het ‘medicament’. 

 

 

 

  

Sighişoara (Schäßburg) 

Dit is één van de topbestemmingen 

van Roemenië. Jaarlijks vinden vele 

bezoekers hun weg naar dit 

middeleeuwse, verkeersluwe stadje. 

Het zal je zeker charmeren met 

straatjes in ‘kinderkopjes’, kleurig 

geschilderde huisjes. Het stadje ligt op 

een heuvel en is volledig ommuurd.  

Elke gilde moest haar deel van de 

muur bewaken en bouwde er één van 

de 14 bastions. Sighişoara is één van 

de 7 burchten van Siebenburgen, zoals 

Transsylvanië oorspronkelijk heette. 

 

 

 

Bezoekjes in Sighişoara 

Het is een heerlijk stadje om ‘s 

morgens enkele uren rond te 

wandelen, vóór de busladingen 

bezoekers toestromen.  De 

Klokkentoren (mét fantastisch zicht op 

de heuvels), de ‘Kerk op de heuvel’ 

met overdekte trap en de bastions zijn 

de moeite waard.  

PS: Vlad III (Vlad Dracula of Vlad De 

Spietser) werd hier geboren in 1431. 

Zijn geboortehuis ligt midden in het 

centrum. 
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9. Dag 5: Van Târgu Mureș naar Cluj-Napoca via Batoș 

 

Ontbijt Vanaf 07:00 H 

Rit naar Batoș   09:00 H – 35 km – 1 H 

Tasting n°6 10:00 H - Liliac Winery 

Lunch  Liliac Winery 

Rit naar Lechburg 55 km – 1 H 

Tasting n°7 14:00 H - Lechburg Winery 

Rit naar Aeroport Avram Iancu, Cluj-Napoca 15:00 H 100 km – 01:30 H 

Check-in  16:30 H 

Vertrektijd & aankomsttijd 18:20 H 22:25 H 

Maatschappij & vluchtnummers Lufthansa LH1473/1024 

  
Reistijd (wagen): 

Afstand: 
1 H + 1 H + 01:30 H  
35 km + 55 km + 100 km 

  

 

 

Lechința 
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10. Dag 1: Proefnotities București 
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11. Dag 2 (1): Proefnotities Lacerta – Viile Metamorfosis  
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12. Dag 2 (2): Proefnotities 1000dechipuri 
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13. Dag 3: Proefnotities Sinaia – Brașov - Majolini 
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14. Dag 4: Proefnotities Sighişoara (Teo) – Jidvei – Villa Vinea 
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15. Dag 5: Proefnotities Liliac - Lechburg 
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16. Reserve       
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Kasteel van Jidvei 


