10-daagse natuurreis met vogels, bloemen en muziek in

Transsylvanië 10-19 mei 2013
In de lente van 2012 organiseerden we en
'vriendenreis' voor biologen naar onze
Karpatenregio.
10 dagen snuiven aan de Transsylvaanse natuur, met
inspirerende begeleiding van ornitholoog Jan van
Diermen. Schreeuwarenden, klapeksters, klauwieren, raven. Te veel bloemen om op te
noemen en bijzondere ervaringen met een muzikaal hoogtepunt in Szászcsávás. Dat smaakte
naar nog een keer en meer. Voor enthousiaste natuurvrienden met enige veerkracht, conditie
en een open mind. Verplaatsingen per fiets, te voet en in een busje.
Dag 1, vrijdag 10 mei
Aanbevolen vluchten Lufthansa Amsterdam-Sibiu of Wizzair Dortmund Cluj.
Diegenen die graag met de trein reizen, kunnen we dat van harte aanraden en adviseren we graag.
Transfer naar Rasinari, waar we voor drie nachten onze intrek nemen in een gemoedelijk
familiepension.
Dag 2, zaterdag 11 mei Cindrel
We rijden met het busje de bergen in naar het
wintersportoord Paltinis en maken te voet een mooie
afdaling door uitgestrekte bossen en langs
bergweiden. Eenmaal thuis in het dorp wacht een
heerlijke maaltijd.
Dag 3, zondag 12 mei, Zackelsberg
Vandaag wordt het steppereservaat Zackelsberg
bezocht, een heel bijzonder biotoopje. We kijken ook
wat verder en bezoeken een bijeneterkolonie in een
steilwand, waar ook wel eens een steenuiltje te
betrappen is. Via een kijkje in het historische
stadscentrum van Sibiu rijden we terug naar
Rasinari.
Dag 4, maandag 13 mei, fietstocht naar Sarata
Een stevige fietstocht die begint in Sibiu. Eerst maar eens de stad uit door het Erlenpark en vervolgens
door de bossen de heuvel over naar het Saksische dorpje Michelsberg (Cisnadioara). Via het
eveneens Duitse stadje Helltau (Cisnadie) gaat het verder het Roemeense platteland op naar Sadu.
Onderlangs een heuvel komen we aan de rivier de Olt. Om uiteindelijk langs landwegen en
stuwmeertjes in het dorpje Sarata aan te komen. Dat wordt voor de komende drie dagen de thuisbasis.
Avondmaaltijd en overnachting in het gastenverblijf.
Dag 5, dinsdag 14 mei, schreeuwarenden, klapeksters en Alpenbloemen
In de ochtend gaan we kijken naar onder andere de bovengenoemde plaatselijke vogels. Ook vanaf
het erf is al veel te zien, bijvoorbeeld de ooievaar van een paar huizen verderop. ’s Middags zoeken we
de toppen van het Fagarasgebergte op, waar het uitzicht formidabel is en Alpenbloempjes bescheiden
staan te stralen. Op de terugweg doen we het forellenrestaurant aan, met fijn terras en heerlijk uitzicht.

Dag 6, woensdag 15 mei, Valea Hartibaciului
Vandaag zijn de heuvelrug en het rivierdal aan de overkant van de Olt
aan de beurt voor een excursie. We komen wat Saksische dorpjes
tegen, houtskoolbranders, herders met hun schapen en honden en een
terrein met machtige eeuwenoude eiken. Aan het eind van de wandeling
wacht het busje, zoeken we een restaurantje en keren voldaan naar
Sarata terug.
Dag 7, donderdag 16 mei, langs de Olt naar Sighisoara
De tocht van vandaag, per busje, gaat zo’n beetje langs de Olt naar het
oosten. Onderweg wordt gestopt zodra er wat leuks in het vizier komt,
bijvoorbeeld arenden. Op weg naar Sighisoara bezoeken we het mooie
dorp Viscri, waar een indrukwekkende kerkburcht staat, prins Charles
kind aan huis is degelijke pantoffels in de aanbieding zijn. De avond is voor Sighisoara, knus en
gezellig gaaf UNESCO stadje met veel Dracula parafernalia. Overnachting in een hotel aldaar.
Dag 8, vrijdag 17 mei, Breite eikenreservaat en Ceuas
Uit de stad bereiken we na een klimmetje het eikenreservaat.
Majestueus zijn ze, de woudreuzen die er op een langgerekt plateau
staan. Uitgekeken, dan steken we het dal van de Tirnava over en
komen over de heuvels in het volgende dal uit. Daar ligt het
bijzondere dorp Ceuas, het Mekka voor liefhebbers van
zigeunermuziek. Het is een eer en een genoegen, dat de plaatselijke
muzikanten speciaal voor ons gaan spelen. We eten en slapen bij
Hongaarse families. Heerlijke traditionele keuken, rijkelijk overgoten
met bekroonde wijn.
Dag 9, zaterdag 18 mei, Wandeling in de omgeving van Ceuas
Het dorp uit, met zicht op de wijngaarden, verkennen we de omgeving
en wandelen langs nog wat gehuchten. We komen uit bij een culinair
centrum in deze achtergebleven streek: de ook in Jaap Scho0lten’s
boek genoemde uitspanning in Cund. Tijd voor een drankje op stand,
waarna we weer afdalen naar onze gastfamilies en ons overgeven
aan boerse soepen en straffe borrels
Dag 10, zondag 19 mei, terugreis
Vroeg op, op weg naar luchthaven of treinstation naar keuze.

Verblijf dorpspensions, hotel en families.
Aantal deelnemers minimaal 6, maximaal 12.
Reisbegeleiding Agnes Jansen/ Jan van Diermen
Vragen? Bel Agnes Jansen: 0575-528177 of mail Kentauro
Prijs 695 euro, exclusief vluchten.
1-persoonstoeslag maximaal 135 euro (wellicht niet altijd eenpersoonskamers beschikbaar, enige
flexibiliteit gewenst).
Inbegrepen vervoer ter plaatse; Nederlandse reisleiding (Agnes Jansen en/of Jan van Diermen); alle
overnachtingen op basis van indeling op 2-persoonskamer. Alle maaltijden, uitgezonderd de
avondmaaltijden op dag 5, 6 en 7. Vegetarisch eten mogelijk.
exclusief heen- en terugreis, drankjes, entrees en persoonlijke uitgaven.

Informatie: bel 0575-528177

mail info@kentauro.nl

kijk op www.kentauro.nl

