Warandereis naar

TRANSSYLVANIË

20 SEPTEMBER 2018 – 28 SEPTEMBER 2018

Transsylvanië
Volg samen met Jaap Scholten – auteur van ‘Kameraad Baron’ – de figuren uit zijn
boek en ontmoet de aristocratie van weleer in Europa’s onontdekte parel!
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TRANSSYLVANIË Et*
VOLZ

Bestemming

Transsylvanië

Periode

donderdag 20 september 2018 – vrijdag 28 september 2018

# personen

maximum 18 deelnemers

# dagen

9 dagen - 8 nachten

Doelgroep
Warandeleden met een grote interesse in cultuur en
		geschiedenis
Focus		

De geschiedenis van de aristocratie van Transsylvanië

Ontmoet de aristocratie van weleer
Dineer met hen en slaap op hun landgoed
Aanhoor hun fascinerende verhalen
Vóór ze allemaal zijn verdwenen. . .
Deze reis wordt begeleid door Jaap Scholten en de figuren uit zijn boek ‘Kameraad
Baron – Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie’.

4

Warandereizen 2018

*

Schrijf u nu in op de wachtlijst voor een mogelijke tweede reis van zondag 30
september tot en met maandag 8 oktober 2018.

Vluchten
Luchtvaartmaatschappij

Lufthansa

Vluchtschema 20 september 2018
H 2283
Brussel 08.40
LH 1168
Munchen 10.45
28 september 2018
LH 1651
Sibiu 12.15
LH 2288
Munchen 15.00

Munchen 09.55
Cluj Napoca 13.25

Munchen 12.55
Brussel 16.20
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Transsylvanië, Europa’s onontdekte parel!
Transsylvanië is Europa’s onontdekte parel. De natuur is van een overrompelende
schoonheid, de wouden herbergen meer dan de helft van Europa’s laatste grote
carnivoren (wolven, beren, lynxen). De hoge Karpaten omsluiten het gebied in een
halve cirkel. De landbouwgronden bestaan uit kleine percelen, de akkerbouw vindt
plaats met behulp van de hak, paarden, ossen en vooroorlogse tractoren. Er leeft nog
een kleinschalige, ecologische wereld voort die verder vrijwel uit Europa verdwenen
lijkt.
Transsylvanië is het hartland van de Hongaarse cultuur; tijdens de bezetting van
Zuidoost-Europa door de Ottomanen wist Transsylvanië een semi-onafhankelijk
prinsdom te blijven. Het gebied kent een rijk, multicultureel verleden doordat vier
bevolkingsgroepen (Hongaren, Saksen, Szekler en Roemenen) drie eeuwen naast
elkaar leefden, met verdere kleinere minderheden als Armenen, Serviërs, Bulgaren,
Joden, Roethenen, Zwaben en zigeuners. De combinatie van natuur, architectuur en
levensritme – in Transsylvanië lijkt een ander begrip van tijd te bestaan – maakt het tot
één van de aanlokkelijkste plekken van Europa.
Tijdens deze reis gaan wij op zoek naar de ziel van Transsylvanië. Een reis naar een
verdwenen wereld waar beren met pijl en boog werden gejaagd en gravinnen bij
maanlicht werden verleid. Een reis geïnspireerd op Jaap Scholtens boek Kameraad
Baron, waarbij de rijkdom en schoonheid van het oude Transsylvanië ontdekt wordt,
maar waar we ook de sporen zullen zien van Ceaușescu’s streven naar totale controle.
We verblijven zowel in historische steden als in eenvoudige boerendorpen. In de steden
ziet u oude Saksische burchten en uit elkaar vallende communistische blok-flats. Op het
platteland wordt u ondergedompeld in het wild-romantische Transsylvanië. Saksisch en
Szekler dorpen waar bij de schemering de koeien en schapen door de straat worden
gedreven, terug naar de stal en waar ‘s nachts het enige geluid van aanslaande honden,
uilen en in de verte huilende wolven komt. U maakt kennis met verscheidene aristocraten
en personages uit ‘Kameraad Baron’, en de paleizen, landhuizen en ruïnes die zij weer
trachten te bezielen.
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Programma
DAG 1 • Brussel – Cluj Napoca
Aankomst na de middag in de hoofdstad van Transsylvanië en lunch. Wandeling door
het historische centrum en inleiding in de geschiedenis door de Nederlandstalige gids
Tibor. Diner en overnachting in hotel Opera Plaza.

DAG 2 • Bonchida – Szentbenedek
In de voormiddag, bezoek aan het Banffy kasteel, het Versailles van Oost-Europa. Eerste
lezing door Jaap Scholten, auteur van het boek ‘Kameraad Baron’ aan de ruïnes van het
Kornis kasteel in Szentbenedek en aansluitend pic-niclunch.
Korte stop aan de voormalige gevangenis van Gherla, de meest beruchte politieke
gevangenis van Roemenië tijdens het bewind van Ceaușescu, waar ook heel veel leden
van de aristocratische families zijn terechtgekomen.
Terugkeer naar Cluj Napoca, voor diner en overnachting in hotel Opera Plaza.

DAG 3 • Targu Mures – Cund
Ontdekking van Targu Mures (120 km - 2u30), hoofdstad van het Székler-gebied,
een stad waar nog steeds de helft van de inwoners Hongaar is. Bezoek aan Teleki
Téka, de door graaf Teleki gestichte bibliotheek, met de grootste antieke collectie van
Transsylvanië, gevolgd door een lezing over de graaf door Attila Kalman. Hierna rijden
we langs Gernyeszeg waar we worden uitgenodigd door graaf Teleki en zijn Belgische
vrouw Nicole voor de lunch. Namiddag naar Valea Verde in Cund (43 km - 1u) waar we
zullen worden onthaald door Jonas Schäfer en zijn vrouw. Diner met kamerconcert en
overnachting in hun charmante gastenverblijf.

DAG 4: Sighişoara – Miclosoara
‘s Morgens vertrek naar Sighişoara (30 km-40 min), een prachtig bewaard middeleeuws
stadje dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis, zowel voor de
8

Warandereizen 2018

Roemenen, als voor de Hongaren en Duitsers. Ook zou Vlad III Dracula Tepeș hier zijn
geboren aan het begin van de 15e eeuw. Vrije lunch. Na de middag zetten we onze
tocht in de geschiedenis verder naar Miclosoara, waar het landgoed van graaf Kalnoky
ligt (85km-2u). Het huis, gebouwd rond 1500, werd het jachtslot van de familie Kalnoky,
één van de historische families wiens geschiedenis teruggaat naar de Middeleeuwen.
Volgens de legende werd de Hongaarse koning in de 13e eeuw, tijdens een jachtpartij
door een Kalnoky gered. Hij doodde de beer, die de koning aanviel, met een pijl. Als
beloning verhief de koning hem in de adelstand. Onder het communistisch bewind
moest de familie Transsylvanië verlaten maar de zoon van de familie, graaf Tibor Kalnoky,
keerde na bijna 50 jaar terug. Diner en overnachting op het landgoed.

DAG 5 • Miclosoara – Zabolaf
Na het ontbijt vervolgen we onze reis naar het landgoed Zabola (90 km-2 u), waar u
kennismaakt met de Szekler cultuur. Het landgoed ligt aan de voet van de Karpaten,
naast tienduizenden hectaren ongerepte wildernis. Tijdens de schrijnende jaren van het
communisme werd het landgoed onteigend en de oorspronkelijke familie verplaatst.
Na het communisme keerde een nieuwe generatie, Katalin Roy Chowdhury-Mikes
(gravin) en haar familie terug om het voorouderlijk huis en park in de oude glorie
te herstellen. Ontmoeting met de gravin of zoon Alexander Chowdhury. Diner in de
gerestaureerde stallen.
Overnachting op het landgoed.

DAG 6 • Zabola – Brasov
Na het ontbijt nemen we afscheid van de gravin en zetten we onze tocht in de
geschiedenis verder naar Brasov “Kroonstad” (70 km - 1u30). Deze stad, gesticht door
de Duitse Orde in 1211, is één van de best bewaarde oude steden in heel Europa. We
bezoeken de monumentale, Gotische Zwarte Kerk, waarvan de naam te danken is aan
de zwartgeblakerde buitenmuren als gevolg van een brand in 1689. Privé-concert voor
De Warande-leden. Diner en overnachting in hotel Casa Wagner.

DAG 7 • Brasov – Sibiu – Biertan
Na het ontbijt zetten we onze tocht verder richting Sibiu (145 km - 2u30). Stadswandeling
in het historische centrum waar de huizen worden gesierd met vele kleine dakkapelletjes,
de zogenoemde ‘ogen van Sibiu’. Maar ook de Gotische en Weens-Barokke huizen
vragen de aandacht in de binnenstad. Optioneel bezoek aan het Brukenthal museum.
Warandereizen 2018
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Vrije lunch. Namiddag vertrek naar Biertan (80 km - 1u30). Bezoek aan de oude
marktstad (UNESCO werelderfgoed) en vestigingsplaats van de Lutherse bisschop van
Transsylvanië. Doorrijden naar Copsa Mare en overnachting in het dorp.

DAG 8 • Copsa Mare
Volledige vrije dag in en rond het dorp Copsa Mare, een typisch en authentiek
Transylvaans dorpje dat volledig is omgebouwd tot gastenkamers. Puurder kan niet.
Waar de honing van de priester komt, de meubels van de buren en de decoratie
regelrecht uit de natuur. Dit is eco in de meest zuivere zin van het woord. De maaltijden
worden organisch bereid en alle producten komen uit de streek. De zepen zijn vrij van
chemicaliën en alles is gerecycleerd of wordt herbruikt. Alle inwoners zijn betrokken
geweest bij de heropbouw van de gastenverblijven van Copsa Mare. Ze zijn dan ook
heel trots op het resultaat en delen dit graag met de gasten.
In de namiddag nemen we deel aan een truffel-zoektocht en bereiden we het laatste
diner voor samen met alle reizigers. Mogelijke andere activiteiten: wandelen, fietsen,
paardrijden in en rond het dorp. Diner en overnachting in Copsa Mare.

DAG 9 • Copsa Mare - Sibiu
Na een laatste heerlijke ontbijt met verse yoghurt, zelfgebakken brood en appelsap van
het landgoed van prins Charles in Malancrav, wordt het stilaan tijd vaarwel te zeggen en
terug te keren via Sibiu. Terugvlucht staat gepland rond de middag.
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Praktisch
Prijs: € 3.830 per persoon
Inbegrepen:
• Internationale vluchten met Brussels airlines en Lufthansa in economy, taksen
inbegrepen
• Alle overnachtingen (op basis van een dubbele kamer)
• Privé vervoer en Nederlandstalige gids (Tibor Berczes) tijdens het volledige
programma
• Alle maaltijden (ontbijt, lunch, diner) en dranken tijdens alle maaltijden
• Speciale ontmoetingen zoals beschreven in het programma
• Alle toegangsgelden
• Professionele ondersteuning door Jaap Scholten, auteur van het boek ‘Kameraad
Baron’
• Reisverzekering
• Fooien
• BTW
Formaliteiten:
• Identiteitskaart geldig tot na terugreis
Gezondheid:
• Geen speciale inentingen nodig
Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven
• Lunch en diner op dag 5, hou hier rekening met een extra budget van ongeveer
50 euro per persoon
• Single supplement = € 471
• Annulatieverzekering
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De Warande • Zinnerstraat 1 • 1000 Brussel
02 514 30 00 • info@dewarande.be • www.dewarande.be

