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Transilvania, Romania 22. juni – 2. juli 2020.  
 

Reisearrangør: Klunderud Natur og Kultur (KNoK) -Per Ø. Klunderud, org. nr. 969 334 011. 

11 dager / 10 overnattinger.  

 

Ei reise med vekt på natur/biologisk mangfold, kultur, vandringer, lokalt engasjerte 

ressurspersoner og gastronomi.Med mål om å oppleve slåttemarker og beitemarker med stort 

biologisk mangfold (botanikk, insekter og fugl), og utfordringene knyttet til disse 

driftsformene. Bli kjent med ulike lokale bygdesamfunn, historie og kulturer - saksere, 

romfolk, ungarere og rumenere -, samt lære mer om lokalt landbruk og produkter.  

Besøk til fjellområdene i landsbyen Magura utenfor Brasov, Ghimes Faget/Aldomas (i 

provinsen Moldova, øst for Transilvania) hos bondeekteparet Attila og Reka, og Viscri med 

storområdet Târnava Mare. Alle steder tre netter. Siste natt i Sibiu.  

 

Reiserute 

Dag 1: Fly til Sibiu. Med buss til Magura (3 netter). 

Dag 2: Rundtur – vandring i Magura. Kveld: Zarnestikløften.  

Dag 3: Besøk bondegård i Magura, familien Jinga. Botanisk vandring. Tilbud bjørnesafari 

ettermiddag/kveld.  

Dag 4: Evt. Zarnestikløften. Transportdag til Ghimes Faget/Aldomas (3 netter). Div. stopper. 

Dag 5: Sommerstølen med Attila, evt. osteproduksjon. Vandring. 

Dag 6: Vandring med besøk til slåttemarker i Orodik (1300 moh.).  

Dag 7: Transportdag til Viscri (3 n). Stopp for lunsj. Kveld i Viscri, kuer hjem fra beite. 

Dag 8: Vandring i slåtte-og beitemarker, fra Mesendorf til Viscri (13 km). 

Dag 9: Vandring til sauekve/mjølkestasjon (ca. 7 km). Div. i Viscri, besøk kirke. 

Dag 10: Morgenvandring med fugl. Transport til Sibiu. Tilbud om besøk på 

frilufts/folkemuseet ASTRA. Middag på kvelden. 

Dag 11: Fly hjem. 

 

Arrangør og reiseleder 

Klunderud Natur og Kultur er arrangør, ved reiseleder Per Øystein Klunderud (f. 1958), bosatt 

på Fiskum i Øvre Eiker kommune. Utdannelse som lærer og innen jord- og skogbruk. Har 

jobba deltid for Naturvernforbund i Buskerud siden 1986. Interessert i ornitologi og generelt 

om sammenhenger og biologisk mangfold i kulturlandskapet.  

Planlagt og leda ca. 40 reiser. 13. besøket til Transilvania. Andre reisemål er bl.a. Spania, 

Kreta, og Latvia (2021). Se www.naturogkultur.no  

Tanaquil Enzensberger fra Vang i Valdres er med som ressursperson på botanikk og 

kulturlandskap.   

Reisevilkår i regi av KNoK finnes på hjemmesiden under «Reiser». 

 

Antall deltakere & transport 

17 deltakere, reiseleder og TE.  

Transport vil skje i 20 seters buss, med kjent sjåfør, Sandor Karoly (Karcsi). Han har vært 

sjåfør under alle reiser med grupper for Per Øystein. 

 

Pris for turen 17 500 - 19 000 NOK. Endelig pris avklares før 2. innbetaling. 

I prisen inngår: 

 Fly t/r Oslo – Sibiu 

 All transport 

 Overnattinger i dobbeltrom 

http://www.naturogkultur.no/
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 Frokost og middag alle dager. Lunsj eller niste øvrige dager, unntatt dag 10. 

 Forhåndsinformasjon om ulike temaer. 

 Eget tilbud for ungdom/student/lav inntekt. Be om tilbud. 

 Tillegg for enkeltrom, maks. 1 500 NOK (Begrensa tilgang, men gi beskjed om 

snorking eller annet som det skal tas hensyn til.) 

 Dersom noen ønsker å ankomme med tog, er start og slutt for reisa i Sibiu. Fratrekk i 

pris ca. 3 750 kr. 

 

I prisen inngår ikke: Reiseforsikring (obligatorisk), mat under reise med fly, på flyplasser og 

småstopper med bussen. Alkoholholdig drikke i Magura. Tilbud om bjørnesafari, 50 euro. 

 

Betaling  

Påmeldingsavgift 4 600 NOK. Én innbetaling til konto, med kr 12 000 - 13 500, med frist 

15.04.20. Resterende beløp – 400 rumenske lei -, motsvarende 900 NOK, betales kontant 

under turen.  

 

Betaling skjer til Per Øystein Klunderud, Åssideveien 525, 3322 Fiskum, Norge 

Kontonummer: 9365 15 14140 Faktura etter avtale. 

Betaling merkes «Romania 2020» 

 

Reisetidspunkt NB. Flytider per dato. Mindre endringer kan forekomme.  

Ut Mandag 22.06.20  

1) Fra Gardermoen 11:50 via München og til Sibiu 17:45. (Oppsamling gruppe.) 

2) Fra Gardermoen kl. 06:45, via Wien, og til Sibiu 15:20. (Kan være aktuelt for de som bor 

nær Oslo lufthavn.)  

 

Hjem Torsdag 02.07.20 

Fra Sibiu 06:15, via München, og til Gardermoen 11:05. 

Alternativt fra Sibiu 15:55, via Wien, og til Oslo kl. 22:55. 

 

Påmelding, innkjøp flybilletter m.m. 

Påmelding er bindende, og flybilletter kjøpes inn etter påmelding.  

Påmeldingsavgift betales inn i løpet av 20 dager e. påmelding. Navn eller flytider kan ikke 

endres på flybillett, og påmeldingsavgift vil være tapt ved avmelding.   

Reiseleder vil være behjelpelig med utreise fra andre destinasjoner. Tillegg kan forekomme. 

 

Vær og vind 

Under tidligere reiser har vi opplevd alt fra varme på godt over 30 grader, til (én gang) isende 

kalde vinder fra nordøst samt svært kraftige regnskyll (mer regelmessig). Man må ha med litt 

ekstra som back up (lik en norsk sommertur i fjellet). Normalt vil det være gode og relativt 

varme dager.  

 

Allergier 

Gi beskjed om eventuelle allergier og hensyn som skal tas ved bestilling av mat. Reiseleder 

har bl.a. erfaring med å tilrettelegge for personer som har cøliaki.  

 

PØK, versjon 15.07.2019 


