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DENDROLOGISTTUR TIL RUMÆNIEN
JS. Rejser har nu arrangeret rejser i 24 år i Rumænien og er dermed nok dem i Danmark, der kender
Rumænien bedst. J.S. har arbejdet med Rumænien siden 1985. Carmen har arbejdet med danske
turister i snart 20 år og siden 2010 overtaget JS Rejser. Sammen har de gjort JS Rejser til noget
unikt i rejsebranchen. Det er ejeren selv, der er med som rejseleder.
Mød op i Billund lufthavn i god tid. Vi har ingen indflydelse på flyafgange og heller ikke på vægten
af jeres bagage. Husk størrelsen på håndbagage og vægten på bagage er fastsat af flyselskabet. I må
medbringe 1 stk. håndbagage (maks. 40 x 30 x 20cm) samt 1 stk. kuffert, (maks. 20 kg) ved checkin – og man må ikke have flydende væsker i håndbagagen. I flyver med Wizz Air. Flyvetiden fra
Billund til Cluj Napoca er ca. 2 timer. Vi gør opmærksom på, at der er servering i flyet mod
betaling. På jeres billet, som I vil få fra os minimum 7 dage før afrejsen, vil der også være angivet
jeres plads i flyet.
Søndag 19. maj. Du/I skal møde op i lufthavnen i Billund kl. 19:30. Fly afgår fra Billund kl. 21:55
og er i Cluj Napoca kl. 01:15 – rumænsk tid. Carmen, jeres rejseleder er i lufthavnen og tager godt
imod jer. Alle får bagagen i bussen, og vi kører til vores hotel. Her bor vi på Hotel Univers T, som
ligger bekvemt i udkanten af midtbyen, i nærheden af et stort butikscenter og ikke ret langt fra et
stort marked. OBS. 1. del af ½ pensionen er mandag morgen på grund af det sene
ankomsttidspunkt.
Mandag 20. maj. Afg. kl. 10:30. Til Botanisk have i byen, hvor vi bliver guidet rundt og ser de
mest interessante træer, men har. Botanisk have i Cluj er en af de mest kendte i landet, også en af de
ældste fra 1925. Den ligger på ca. 14 ha, og har ca. 10.000 planter grupperet i flere sektorer.
Derefter kører vi en lille tur uden for byen, hvor vi får serveret frokost hos et pensioneret lærerpar
ude på landet. Det bliver hyggeligt. Vi kører tilbage til Cluj Napoca, hvor vi går en lille tur igennem
Central Park i byen, etableret i 1827. I dag er det også muligt at opleve byen på egen hånd.

Central Park i Cluj Napoca

Botanisk have i Cluj Napoca

Tirsdag 21. maj. Afg. kl. 08:30 .Vi kører en dejlig tur til byen Petrosani, som ligger lige midt i
Karpaterkæden. Her bor vi på Hotel Rusu, som er blevet renoveret. Hotellet ligger uden for byen
Petrosani i flotte naturomgivelser og med den mest fantastiske udsigt ud over det næsthøjeste bjerg i
Rumænien. Undervejs holder vi og udforsker Simeria Arboretum, sammen med vores forsker Daniel Pitar.

2.
Onsdag 22. maj – Dendrologisk interesserede får mulighed for at udforske Gemenele Preserve i
Retezat bjerge. Retezat bjergene er Rumæniens første bjerge, som er blevet et eksklusivt
videnskabeligt reservat.
I de rige grønne skove har 1190 plantearter fundet deres hjem. Mange træarter kan kun beundres
her. Desuden findes her andre sjældne planter, der er beskyttet ved lov. 'Gemenele - Taul Negru'
videnskabelige reservat huser en af de sidste jomfruskove i Europa og den eneste gamle blandede
skov. Kun videnskabelig aktivitet er tilladt i området, da hensigten er at bevare det naturlige habitat.
Frokost – medbragt picnic.

GEMENELE NATUR REZERVAT

Ekstra tur for ledsager: Afg. Kl. 10:00. Der er mulighed at tage liften helt op til toppen af det
næsthøjeste bjerg i Rumænien. Er der nogle, der ikke tør tage liften, kan de gå en lille tur i den
flotte natur.
Kl. 11:30 kører vi til Retezat bjergene – et fantastisk naturområde, som er helt unikt i Europa,
området er fredet, det gælder både dyr og planter. Området er også kendt for sine utallige kulminer,
mange er lukket efter kommunismens fald. Her tegner der sig et reelt billede fra Ceausescus tid ved
magten. Området leder tankerne hen imod en dyster tid i Rumæniens historie. Frokost indtager vi
hos en dejlig familie, hvor manden i mange år har arbejdet i en af kulminerne i nærheden. De vil
blive meget glade for at have os på besøg.
Torsdag 23. maj Afg. kl. 08:30. Vi har lejet nogle offroad biler, og vi kører stadig i Retezat
bjergområdet. Vi kører mod Pinus Cembra, en tur med utrolig flot og speciel uberørt natur.
Frokosten er som picnic i naturen. Glæd dig til en fantastisk dag i den flotte natur.
Fredag 24. maj Afg. kl. 09:00. Vi kører videre på vores færd og kører til Vestkarpaterne til
Apuseni bjergene. En flot rute igennem charmerende landsbyer. Her bor vi på et hotel, som ligger
dejligt med udsigt over de flotte bjerge. Hotellet har sine egne kurbehandlinger, som kan benyttes,
mens vi er der.
Lørdag 25. maj Afg. kl.10:00 Med faglig assistance, udforsker vi Apuseni Naturparken og håber at
finde Syringa Josikaea. Frokost hos en privat familie i en af de små dejlige landsbyer i området.

3.
Søndag 26. maj. Afg. kl. 09:00. Vi pakker bussen og kører til Cluj Napoca. Undervejs er der
frokost hos en privat familie og evt. lidt tid i selve byen for at handle. Fly afg. kl. 20:00 til Billund.

Så er vi i Danmark fyldt med en masse indtryk og oplevelser fra Rumænien, et land som måtte så
meget igennem. Et land, der historisk har været udsat for mange krige, et land, hvor rumænerne
næsten aldrig selv har haft lov til at have deres egen mening. Nu skal rumænerne selv til at vise, om
de kan leve op til EU-normerne. I vil komme til at se, at mange steder lever de stadig, som vi
gjorde for 50 – 100 år siden, specielt i landsbyerne. I kommer til et land, der blev kendt (berygtet)
for dårlige børnehjem, børn der levede på gaden, sigøjnere, m.m. Det var også forfærdeligt, MEN,
det bliver der mere og mere styr på, - og vi som følger jer på turen, er sandsynligvis dem i
Danmark, der kender landet Rumænien bedst og har været særdeles aktive med at hjælpe landet.
Vi vil ikke love mere, end vi kan holde, mange ting sker tit på vores ture lidt impulsivt, da ikke alt i
landet fungerer perfekt, endnu. MEN, en ting kan vi love, I vil opleve en lokalbefolkning, der er
utrolig gæstfri, helt unikt i Europa, se noget af Europas flotteste natur, et charmerende land man
lader sig gribe af - der bliver meget at tale om på vejen hjem.
Det er meget svært at forklare, hvor spændende det er at besøge lokale familier, spise frokost hos
dem, høre om deres liv, men også se med egne øjne, hvordan forholdene er i sådan et land atmosfære kan man ikke beskrive.
Pris per person i dobbeltværelse: Dkr: 9.495,00
Enkeltværelses tillæg Dkr. 975,00
Prisen inkluderer:
- Fly med håndbagage og 20 kg kuffert
- 4* bus
- Hotel med ½ pension
- Dagture med frokost og drikkevarer inkluderet
- Dansktalende rejseleder
- Faglig assistance

Glæd dig til en uforglemmelig tur!
Med venlig hilsen,
JS REJSER v Carmen Vele

