Culturele rondreis door de heuvels langs de Donau
5 dagen – 4 nachten
Vanaf € 914 per persoon

Ontdek één van de 10 landen met de grootste wijnproducenten ter wereld, met een wijngaard
oppervlakte van +/- 200.000 hectaren en een gevarieerd assortiment van autochtone en
buitenlandse druivensoorten. In de loop van de 5 dagen, wisselt u de proeverijen van verschillende
druivensoorten af met culturele bezoeken. Langs de Donau, is de wijncultuur een traditie van de
voorouders. Ze is aanwezig vanaf de oevers van de Boven-Donau om uit te deinen op de hellingen
van Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije en Roemenië, in een harmonieuze
ontmoeting met het land, het water, de zon en de handen van de mens. Ze neemt deel aan de bloei
van de Donau-beschaving. Roemenië is rijk aan lokale variëteiten, met onverwachte schatten. Haar
wijnproducenten waarderen steeds meer de oorspronkelijke druivensoorten zoals de Feteasca
Neagra, Babeasca Neagra (rood) Feteasca Alba en Regala, Crimposia (wit). Deze culturele mini
rondreis is een interessante ontdekkingstocht van dit nieuwe Europese wijn eldorado en een
aangename formule om te beleven.

Inbegrepen
o
o
o
o
o
o
o

Transport per vliegtuig met vertrek uit Brussel of Parijs-Beauvais
Franstalige gids vanaf het onthaal tot het vertrek vanuit de luchthaven van Boekarest/Otopeni
Logement 4 nachten in 3* en 4* hotels (volgens de nationale classificatie)
Maaltijden zoals vermeld in de reisbeschrijving
Wijnproeverijen in 3 kelders: Stefanesti, Rhein Callewood en Lacerta
De ingangsgelden voor de vermelde musea en sites
Prijs vanaf minimum 6 deelnemers

PROGRAMMA
Dag 1, woensdag: BRUSSEL– BOEKAREST-PITESTI
Vertrek. Aankomst in Boekarest en onthaal door de gids die u zal vergezellen tijdens het hele verblijf. Vertrek
naar het graafschap Arges voor een eerste ontdekking, de wijngaard van Stefanesti-Arges.
Gelegen ten zuiden van de zuidelijke Karpaten, langs de Donau heuvels, beslaat de Stefanesti-wijngaard de
zuidelijke rand van dit wijngebied, het Cindesti plateau genoemd. Diner en overnachting in een hotel in de
regio – 3 *.

Dag 2, donderdag : PITESTI-TARGOVISTE-SINAIA
Ontbijt. Vertrek naar Targiviste en ontdekking van de eerste hoofdstad van Walachije sinds 1418 tot het einde
van de 16de eeuw, waarna ze vervangen wordt door Boekarest. Het is wel degelijk hier dat Vlad Tepes, de
Impaler, in de 15e eeuw, de hoofdstad van zijn koninkrijk vestigde. Bezoek aan het vorstelijk hof en haar
weelderige prinselijke kerk, opgetrokken in een mengeling van Byzantijnse en Italiaanse renaissancestijlen.
Doorheen de zuidelijke pas van de zuidelijke Karpaten, verder naar Sinaia; lunch en bezoek aan kasteel van
Peles, het Sinaia klooster en de Koninklijke kerk. Tweede deel, proeverij in de kelders van Rhein Hallewood,
leverancier van het Koninklijk Huis van Roemenië en diner. Overnachting in een 3 * hotel in Sinaia.

Dag 3, vrijdag : SINAIA-SLANIC PRAHOVA-DE WIJNGAARD LACERTABUZAU-DE MODDERVULKANEN
Ontbijt. Op weg naar Bran en bezoek van het beroemde Kasteel van « Dracula ». Nadien, richting de
wijngaarden DEALU MARE (de grote heuvel) en proeverij in de Lacerta kelders. Op dezelfde hoogte als de
wijngaarden van Bordeaux en Toscane, produceert de Roemeense regio Dealul Mare wijnen die steeds meer
bekendheid verwerven en de wijnen van de Lacerta kelders hebben reeds verschillende gouden en zilveren
medailles gewonnen in prestigieuze wedstrijden. Vertrek naar Berca, regio met de moddervulkanen, nog steeds
actief, een uniek fenomeen in Europa dezer dagen. Verschillende kraters van klein formaat tot een hoogte van
10 meter, vormen een homogeen geologische geheel dat beschermd is door Natura 2000. Het zijn vulkanen die
koude modder « borrelen » en bij het vallen van de nacht, komen de zwakke emanaties van methaan in
contact met zuurstof, waarbij ze dit plateau van meerdere kraters vullen met “vuurvliegjes”. Overnachting en
diner in Buzau, de hoofdstad van deze regio, in een 4 * hotel.

Dag 4, zaterdag: Buzau – Boekarest
Ontbijt. Route naar Boekarest, panoramische tour van de stad en ontdekking van het Dorpsmuseum. Lunch in
een lokaal restaurant. In de namiddag, bezoek van de binnenkant van het Paleis van het Parlement. Fotostop
voor het Paleis van het Parlement (Constitutieplein), het Patriarchaat, het Revolutieplein met het voormalig
Koninklijk Paleis, momenteel het Kunstmuseum en het Roemeense Atheneum. Aan het einde van de dag,
wandeling in het historische stadscentrum en diner in een typisch restaurant met sfeer van het einde van de
eeuw.

Dag 5, zondag: Boekarest
Ontbijt. Ontdekking van de stad, individueel, vrije dag. Transfer naar de luchthaven en terugvlucht.

