
 

 

Dag 1, ONS 22 april 2020:  

 
7:55 Flyg från Arlanda till Budapest med LOT (via Warsawa) 
12:15 Vi landar i Budapest 
Ca 13:30 Transfer Budapest - Bogdand med minibuss (stopp för fika på vägen) 
Ca 17:00 Ankomst till Bogdand, boende hos lokalfamiljer 
Ca 19:00 Middag i Bogdand, på Dagcentret 
 
 
Dag 2, TORS 23 april 2020: M 

08:30   Frukost i Bogdand, på Dagcentret 
10:30   Transfer till Marghita  
12:00-15:00 Besök på FCE   Elim i Marghita + lunch (betalas av var 

 och en). Här arbetar den svensk-rumänska organisationen EFI/FCE på  
 olika sätt för att hjälpa barn och ungdomar. FCE har idag ca 70 rumäner  
 anställda. Vi får höra om deras arbete. Lars och Barbro Gustavsson,  



 

 

 som var med och grundade arbetet, bor och arbetar här. 
15:00-18:30 Transfer Marghita - Cluj 
18:30   Check in på Hotell Meteor i Cluj 
Ca 19:00  Kort guidad promenad i Cluj med svensktalande guide  
Ca 19:30   Gemensam middag på mysig restaurang i centrala Cluj  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Cluj-Napoca kallas även för    

 eller  Silicon  tack vare sina många framgångsrika IT-
entreprenörer. Cluj, som staden ofta kallas, är Rumäniens näststörsta stad. 
Staden har av tradition varit ett utbildnings- och kulturcentrum. Ett flertal teatrar 
ger klassiska och nyskapade stycken. Vidare finns här flera universitet. -
Bolay-universitetet anordnar bl a sommarkurser i rumänska. Läkarhögskolan har 
sedan ca 5-10 år tillbaka haft många svenska gäststudenter. Ett av de rumänska 
ölmärkena, Ursus, har sitt bryggeri här. 
Tillsammans med vår svensktalande guide tar vi en promenad för att utforska 
stadens finaste och mest kända sevärdheter: Piata Muzeului, St. Mikaels kyrka, 
stadens ortodoxa katedral m.m.  
 
Dag 3, FRE 24 april 2020: F 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-   Transfer till skolan i Floresti, där Stiftelsen Brödet tillsammans med  

 Excelsior Foundation driver ett skolprojekt. 
09:00-15:00 Vi får vara med på två lektion  och besöker tre romska  

familjer. Svensktalande guide följer med. Enkel lunch eller matsäck. 
Ca 15:00  Transfer till Cluj 
15:30-  Fritid för promenad på egen hand, eventuellt besök på Botaniska  

 trädgården, eventuell operakväll. Information om operans kalender  
 kommer i början av mars 2020. Middag på egen hand i Cluj.  

 
 
 
 



 

 

Dag 4, LÖR 25 april 2020: F 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-10:30 Transfer Cluj - Voivodeni 
10:30-12:30 Besök i Voivodeni där Stiftelsen Brödet har projekt. Vi tittar på 

 förskolan, skolan m.m. och har en kort andakt i kyrkan 
Ca 13:00  Lunch i Voivodeni - församlingen bjuder 
14:30-16:00 Transfer till Sighisoara. Check in på Hotel Casa Wagner. 

Guidad tur på det av UNESCO världsarvslistade citadellet; fritid för egna
promenader och middag på egen hand. 

Dag 5, SÖN 26 april 2020: F 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-10:30 Transfer Sighisoara - Brasov 
10:30-11:30 Guidad tur i Brasov med svensktalande guide 
11:30-14:30 Fritid i Brasov, lunch på egen hand 
14:30-16:00 Transfer Brasov  Bran. Check in på pensionat i Bran. 
16:30-  Besök på Draculas Slott, för att ta del av myten bakom vampyrgreven. 

 Middag på egen hand. 

Dag 6, MÅN 27 april 2020: F, L, M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-14:00 Transfer Bran - Bukarest, fotostopp med utsikt över det vackra  

 landskapet i Karpaterna  
Ca 12:00  Gemensam lunch vid vackra kungliga Peles Slott (slottet är stängt på  



 

 

 måndagar men man kan beundra dess fina fasad i närheten av  
 lunchrestaurangen). 

Ca 14:00-  Check in på Hotell Venezia i Bukarest. 
 Fritid för promenader. Gemensam festlig middag med rumänsk  
 levande musik på mysig restaurang i centrala Bukarest. Eventuellt  
 operabesök. 

 
Bukarest, Rumäniens huvudstad, som i början av 1900-talet kallades  

, är en kontrasternas stad, med fin art nouveau-arkitektur, gråa byggnader 
från kommunisttiden och pampiga byggen från Ceausescus tid.  
 
Dag 7, TIS 28 april 2020: F, L 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 Utcheckning från hotellet 
11:00 Besök på Ceausescus privatresidens 
12:00 Gemensam lunch 
14:30 Transfer till flygplatsen 
17:30 Flyg till Arlanda med BlueAir (landar 19:25). 
 

 
 
Resans pris   
 
6 900 SEK/pers, del i dubbelrum 
(gäller vid en grupp av minimum 15 deltagare) 
 
Flygresa tillkommer:  ca 1 800 kr  
(priset avhängigt av hur tidigt resan bokas) 
 
Enkelrumstillägg: 1 300 SEK/pers 
 
Vänligen notera att flygen och hotellen ovan bekräftas först efter att alla resenärer har betalat 
anmälningsavgiften på 2 500 kr. 
 

Anmälan: senast den 17 december 2019! 
 



 

 

Preliminära flygtider 

22/04     Arlanda  Budapest         7:55  12:15 
28/04     Bukarest  Arlanda          17:30  19:25 
Flygtider kan komma att ändras, beroende på flygbolagens tidtabell. 
 
Ingår i resans pris: 

 6 nätter i dubbelrum på centralt 3* hotell/pensionat 
 måltider enligt programmet ovan (5 hotellfrukostar, 2 luncher på restaurang och  

2 middagar på restaurang); de av resebyrån inkluderade måltiderna antecknas i blått i 
programmet ovan, F (FRUKOST), L (LUNCH), M (MIDDAG) 

 entréavgifter enligt program (Ceausescus residens, Draculas Slott) 
 fotostopp vid Peles Slott (ingen entré) 
 fotostopp vid Parlamentpalatset (ingen entré) 
 alla transporter och transfers enligt program (med buss) 
 svensktalande lokalguide/tolk för resa mellan Cluj och Bran 
 informationsmaterial över Rumänien och reseprogrammet  
 informationsmöte inför resan med vår svensktalande guide/reseproducent  

 
Ingår inte i resans pris: 

 Flygbiljett (flygbiljetten förmedlas separat av resebyrån. Cirkapris: 2500 kr/pers, inkl 
incheckat bagage på max 20 kg). Flygpriset kan öka beroende på hur sent resan bokas 
och därför rekommenderar vi att resan bokas så snart som möjligt. Resebyrån måste 
lägga till en hanteringsavgift på 5% av flygbiljettens pris för att kunna utföra bokningen för 
hela gruppen. 

 Boende första natten i Bogdand  
 Middag, frukost i Bogdand, lunch i Marghita, lunch i Floresti, lunch i Voivodeni (dessa 

måltider arrangeras av värdarna för de olika projekten) 
 Måltider på egen hand enligt programmet ovan 
 Dryck, kaffe (förutom bordsvatten) 
 Operabiljetter (dessa kan köpas via resebyrån så snart vi vet om det kommer att finnas en 

föreställning på agendan då vi är i Cluj eller Bukarest; kostnad ca 200 kr/pers för bra 
platser) 

 Andra eventuella entrébiljetter till sevärdheter 
 Måltider ombord på flyget  
 Försäkringar  
 Enkelrumstillägg 
 Eventuella foto-/videoavgifter på museum 
 Personliga utgifter 

 

 

Information 
Anmälan, betalning, resevillkor, pass, m.m.  
Ansvarig arrangör för resan är Experience Transylvania AB. Anmälningsavgiften som är  
2 500 kronor (ej återbetalningsbar) faktureras av researrangören för betalning inom 3 dagar från 
att ni bokat. Resterande belopp ska vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresa.  
Visum behövs inte, då Rumänien är EU-medlem sedan 2007. Däremot är inte Rumänien med i 
Schengen-avtalet, vilket gör att giltigt pass behövs. Det räcker alltså inte med svenskt ID-kort 
eller körkort vid gränskontrollen på flygplatsen.  
Vid avbokning 60  30 dagar före avresa är avbeställningskostnaden 50% av resans pris. Vid 
avbokning 30  14 dagar före avresa är avbeställningskostnaden 75% av resans pris och vid 



 

 

avbeställning senare än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. Som skydd mot höga 
avbeställningskostnader rekommenderar vi avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring. 
Researrangören säljer inte avbeställningsskydd och försäkringar. Vi rekommenderar er att 
teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som innehåller avbeställningsskydd och 
reseförsäkring. Res aldrig utomlands utan en ordentlig reseförsäkring.  
Angivna hotell kan komma att bytas mot andra, likvärdiga hotell. Angivna flygtider är 
preliminära, definitiva tider bekräftas i färdhandlingarna. Resans pris är baserat på minimum 15 
resenärer.  Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor samt arrangörens 
särskilda kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören och resenären. Resevillkoren 
skickas ut av researrangören. Arrangören har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

Anmälan via länken nedan senast den 17 december 2019. 
 

 
 
Obs.: 
Priset är baserat på de flygtariffer och skatter som gäller november 2019. Vi reserverar oss för 
pris- och programändringar utanför vår kontroll. Minimumantal deltagare för priset och villkoren 
ovan: 15 pers. 
Ditt namn i resedokumenten skall överensstämma med ditt namn i det pass du använder för 
resan, varför det är av yttersta vikt att du uppger rätt stavning i din anmälan. 
      
 
                                                  

 
Svensktalande guider på våra resor: 
 
Nora Vintila   erfaren reseproducent och kunnig guide, född och uppvuxen i Transsylvanien. 
Nora har rumänsk bakgrund, talar både svenska och norska samt har god kännedom om 
svenska resenärers önskemål och preferenser. Hon har arbetat som kryssningsguide i 
Österrike, Frankrike, Nederländerna och Italien. Sedan 2017 arbetar hon som guide i 
Rumänien, främst för svenska och norska gäster. Nora introducerar det genuina livet i 
Rumänien för oss, jämför svensk och rumänsk kultur och presenterar vardagen i Rumänien. 
 
Även våra andra lokala guider har hög kunskapsnivå och talar flytande svenska.  

                                 

    
 
Researrangör: Experience Transylvania AB, 
Marmorvägen 6, 746 41 Bålsta, tel. 
08 68 45 5678, info@transylvania.se. 
 
 


