25 jaar contact
Hazerswoude-Filpisu-Mare.

Bezoek Filpisu-Mare en
4 daagse Rondreis Roemenië
Van

Donderag 21 Juni 2018 tot
Zaterdag 30 juni

Dag1 : donderdag 21 juni
Deze dag vertrekken per vliegtuig vanaf Eindhoven naar ClujNapoca.
Tijden van vertrek hiervoor zijn nog niet bekend.
Over vervoer naar Eindhoven moet nog worden overlegd.
Van vliegveld Cluj gaan we naar Filpisu-Mare waar we bij
gastgezinnen slapen..

Dag 2 : vrijdag 22 juni
Rustige dag waarop we wat kunnen rondkijken in Filpisu-Mare en
kunnen bijkomen van de reisdag.

Dag 3 : zaterdag 23 juni
Deze dag willen we met de mensen daar vieren dat we 25 jaar
contact hebben met elkaar.
Wat er die dag gaat gebeuren weten ook wij nu nog niet maar het
wordt in ieder geval een leuke dag.

Dag 4 : zondag 24 juni
Vandaag de kerkdienst en de verdere zondag zijn we bij het
gastgezin.

Dag 5 : maandag 25 juni
Vandaag starten we met onze rondreis waar Zsuzso het volgende
programma voor ons heeft samengesteld.
( Zsuzso is de dochter van DS. Ady en spreekt Nederlands en gaat
met ons mee als reisleidster wat jaren haar werk is geweest)

Vandaag rijden we van Filpiisu-Mare naar Sibiu. 200 km
We rijden via Tg. Mures en Sighisoara naar Sibiu , een van de
oudste steden van Roemenië.
Tijdens de stadsrondleiding zien we 3 centrale pleinen met hun
gotische en Weens barok particiershuizen, de ijzeren Leugenbrug,
het Bisschoppelijke paleis , de Evangelische Kerk en nog veel
meer.
Na de stadsrondleiding heeft u nog even tijd om Sibiu op eigen
gelegenheid te bekijken. Vervolgens rijden we naar Sibiel waar we
van de Roemeense gastvrijheid genieten. In het dorp bezoeken wij
het museum van iconen op glas.
We brengen de nacht door in verschillende kleine pensions in het
dorp.
Het gezamelijke diner is typisch Roemeens.

Dag 6: dinsdag 26 juni
Vandaag Sibiel- Bran – Peres 215KM
We rijden langs de zuidkarpaten, met een schitterend landschap
eerst naar het indrukwekkende , romantische kasteel Bran . Hier
woonde , volgens de verhalen, meer dan 500 jaar geleden graaf
Dracula.
‘s middags staat een tweede kasteel - Peles – op het programma.
Deze zomerresidentie van de koninklijke familie valt op door haar
diversiteit aan stijlen en werd in 1875 gebouwd in opdracht van
Koning Karel 1 . Het interieur en de grote kunst en wapen collectie
zijn uniek te noemen .
Avondeten en overnachting in Hotel Sinaia , in Sinaia.

Dag 7 : woensdag 27 juni
Vandaag Sinaia – Boekarest. 270 KM
Boekarest werd ooit het “ Parijs van het oosten” genoemd.
Tijdens het bewind van Ceausescu ondrging de stad een gedaante
verwisseling. De dictator veranderde het stadsbeeld dramatisch.
Kerken en pittoreske wijken moesten plaatsmaken voor grote
boulevards en protserige overheids gebouwen.
Sinds 1989 is men druk bezig de stad ta renoveren .
Tijdens de stadsrondrit ziet u onder meer de Arcul de Triumf , het
Casa Presei Libere , het plein van de revolutie, en het Casa
Poporilui,en het meest indrukwekkende administratieve bouwwerk
in Europa- Palatul Parlamentului- ( paleis van het parlement)
Het is het voormalige paleis van Ceausescu met 1100 kamers en
12 verdiepingen hoog.
Maar ook nog 92 meter onder de grond.
Na het pentagon is dit het grootste regeringsgebouw ter wereld.
In het gebouw zijn onder meer verwerkt één miljoen kubieke meter
marmer, 3500 metrische tonnen kristal, 480 kandelaars,
Aansluitend bezoeken we nog het dorpsmuseum.
Daarna rijden we terug naar ons hotel in Sinaia.

Dag 8 : donderdag 28 juni
Brasov- Prejmer- Filpisu-Mare 300 KM
Het hoogtepunt vandaag is Brasov de stad met het oude stadhuis
en de zwarte kerk..
Deze grootste Gotische kerk tussen Venetie en Istanbul dankt zijn
naam aan de grote stadsbrand op 21 april 1689 en is nog steeds
in gebruik als Lutherse kerk.
Een bezoek aan de zwarte kerk geeft u een indruk van het rijke
leven in die tijd.
De kerk bezit namelijk een kostbare tapijten verzameling. Rijke
handelaren en gilden gaven in die tijd de kerk kostbare tapijten
cadeau.
Na een buitenlandse missie dankten zij op deze manier God voor
hun behouden thuiskomst.
Aansluiten bekijken wij nog in Prejmer de kerk burcht uit 1211 die
ook op de Unesco werelderfgoedlijst staat.
Daarna terug naar Filpisu-Mare.

Dag 9 : Vrijdag 29 juni
Vandaag nog een dag in Filpisu-Mare.

Dag 10 : Zaterdag 30 juni
Naar Cluj-Napoca- Eindhoven -Hazerswoude

Bij voldoende deelname zullen we als werkgroep deze reis gaan
organiseren.
Bij 25 deelnemers zal de reis door gaan.
We hopen natuurlijk dat dit gaat lukken.
Eind december zullen we daar een beslissing over nemen.
De kosten voor de rondreis en het verblijf in Filpisu-Mare zullen €
300,- pp bedragen.
Dit is buiten de vliegtickets de prijzen hiervoor zijn erg wisselend
maar wij zullen dit zo goedkoop mogelijk regelen.
Graag onderstaand formulier invullen als u belangstelling heeft.

Naam………………………………………………….
Adres…………………………………………………..
Aantal personen……………………………………..
Evt. 2e persoon………………………………………
Graag inleveren bij Bram Demoed
Of mailen: a.demoed@hetnet.nl

