bijlage Rondreis Authentiek Roemenie
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Ga mee op ontdekking in het authentieke en onbekende Roemenie, waar je kennismaakt met de
warmbloedige bevolking en bewogen multiculturele geschiedenis. Kijk je ogen uit in de kerken en burchten in
trotste middeleeuwse steden en struin door de smalle straatjes van gehuchten waar de tijd stil lijkt te
hebben gestaan. Neem een kijkje bij het kasteel van de beruchte Graaf Dracula, geniet van de
indrukwekkende natuur in het machtige Karpatengebergte en ontdek Boekarest, het ‘Parijs van het oosten’.
Roemenie, nog niet door toeristen overstroomd, heeft alles te bieden voor een onvergetelijke rondreis!
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
Tijdens deze reis zijn er vele personen die voor je klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van de
reis door de reisleider een fooienpot voor kofferjongens, lokale gidsen etc. voorgesteld worden. Zo hoef je tijdens
de reis niet overal een klein bedrag achter te laten, dit regelt je reisleider voor de hele groep. Dit bedrag staat los
van de fooi voor de reisleider en chauffeur. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Als je tevreden
over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op prijs gesteld
worden.
Entreegelden tijdens de excursies
Entreegelden tijdens de genoemde onderstaande excursies zullen ca. € 33 per persoon bedragen en zijn ter plaatse
te boeken en te betalen.
-

De Mariakerk in Brasov
Het kasteel van Bran
Het fort van Rasnov
De weerkerk van Harman
De Orthodoxe kerk in Targu Mures
Sint-Margharetakerkin Medias
Kerkburcht Boian
De vroeg-gotische kathedraal in Biertan
Sighisoara
De Lutherse kathedraal van Sibiu
De Orthodoxe kathedraal van Sibiu
The Village Museum in Boekarest

Genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere
bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
Mobiliteit
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit zijn
dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep ook
niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of met een
beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je
minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je
voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw situatie
toelichten, neem dan gerust contact met ons op.

TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap is
belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken qua
verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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