Oktober 2018

ROEMENIË EN BULGARYE
16 – 30 Mei 2019
TOERPROGRAM
Mei
Do 16

JOHANNESBURG
Toerlede meld om 20:15 by KLM se inweegtoonbanke op die O.R. Tambo-lughawe in
Johannesburg aan. Ons vertrek om 23:15 met Vlug KL 592 na Amsterdam.

Vr 17

AMSTERDAM – BOEDAPEST
Ons land vanoggend om 10:25 in Amsterdam van waar ons om 14:25 met Vlug KL 1977 na
Boedapest vertrek. Ná aankoms om 16:20 op die lughawe in Boedapest word ons per bus na
ons hotel geneem vir aandete en oornag.

Sa 18

BOEDAPEST – SIGHETU MARMATIEI
Ná ontbyt vertrek ons na Sigheto Marmatiei in Noordwes-Roemenië. Een van die bekendste
besienswaardighede in hierdie stad wat aan die Tisa-rivier lê, is die Elie Wiesel-gedenkhuis
waar dié Joodse Nobel-vredespryswenner gebore is. In Night, een van sy veertig boeke, beskyf
Wiesel sy wedervarings in verskeie konsentrasiekampe.
Die eertydse berugte Kommunistiese tronk is vandag 'n kuns- en opvoedkundige museum ter
ere van gevangenes en lede van die Weerstandbeweging gedurende daardie tyd.

So 19

SIGHETU MARMATIEI – BISTRIŢA NĂSĂUD
Ons reis vanoggend na Sapanta – bekend vir die "Vrolike Begraafplaas" en beslis 'n besoek
werd! Sapanta se begraafplaas is die beste plek om te besoek indien 'n mens jou van
Roemeense skeppende uitdrukkings deur houtkuns wil vergewis. (Die eerste opgetekende
bewys van hierdie dorpie dateer uit 1373.)
Die skilderye op die houtkruise beeld 'n belangrike deel van die afgestorwenes se lewens uit.
'n Mens kan byvoorbeeld dikwels op 'n grafskrif lees watter beroep die oorledene beoefen het
(bv bosbouer, jagter, skrynweker, kok, boer edm). Op vrouens se grafskrifte word hul
uitgebeeld terwyl hulle byvoorbeeld besig is om brood te bak, matte te weef of wol te spin.
Wanneer iemand aan onnatuurlike oorsake gesterf het, sal 'n mens bv van die soort ongeluk op
die grafskrif kan lees.
Ons besoek ook die Barsana-klooster met die "Heilige 12 Apostels" (houtkerk) waarvan die
kapel in die kelderverdieping is.
Die Barsana-klooster behoort tot die Episkopaat (gesamentlike biskoppe) van Maramures en
Satmar en is aan die oewer van die Izarivier geleë. Daar woon 14 nonne op die terrein. Ons
oornag in Hotel Coroana de Aur.

Ma 20

BISTRIŢA NĂSĂUD – PIATRA NEAMT
Bistrița is die hoofstad van die Bistrița-Năsăud-distrik in noordelike Transsilvanië en is aan die
oewer van die Bistrițarivier geleë. Die stad het ongeveer 70 000 inwoners en beheer ses
dorpies: Ghinda, Sărata, Sigmir, Slătinița, Unirea en Viișoara. Bistriţa is genoem na die
Bistrițarivier en die Slawiese woord "bistrita" (bystrica) beteken "vinnig bewegende water".
Die Moldovita-klooster is in 1532 deur prins Petru Rares gebou. Op een van die opvallendste
fresko's aan die buitekant van die klooster word Moeder Maria onder andere uitg ebeeld waar
sy die stad in 626 van die Perse en Avare bevry. Die Avare het Turks gepraat en waarskynlik
uit 'n Turkse nomadevolk ontstaan.
Ons vertrek na Sucevița, 'n dorpie met ongeveer 2 750 inwoners in die Sucevița-distrik. Die
Sucevița-klooster behoort tot die Oosters-ortodokse kerk en is in die noordooste van Roemenië
geleë. Dié klooster wat uit 1585 dateer, is sedert 2010 op Unesco se wêrelderfenislys. Op
sowel die binne- as buitemure van die klooster is muurskilderye uit ongeveer 1601 wat verhale
uit die Ou en Nuwe Testament uitbeeld. Die klooster word nog deur nonne bewoon.
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Ons reis gaan voort na die noorde van Roemenië tot by Voronet, aan die voet van die Karpate
in die Boekovina-streek. Hierdie streek is nie tot Roemenië beperk nie, maar strek sedert die
ineenstorting van die Sowjetunie tot in die Oekraïne. Die interessantste besienswaardigheid in
hierdie klein dorpie is die beroemde Voronet-klooster wat ons ná aankoms besoek. Ons reis
verder tot in Piatra Neamt, waar ons by ons hotel aandete geniet en oornag.
Di 21

PIATRA NEAMŢ – BRASOV
Piatra Neamț, noord van Boekarest, is in die Bistriţa-vallei geleë en word deur die berge
Pietricica, Cozla, Cernegura, Bâtca Doamnei en Cârloman omring. As gevolg van die ligging is
Piatra Neamț een van die skilderagtigste stede in Roemenië.
Die gebied rondom die stad is een van die oudste bewoonde gebiede in Roemenië en van die
eerste tekens van menslike beskawing dateer uit ongeveer 100 000 v.C. Bevestiging dat die
Cucuteni-kultuur in die Neamț-distrik bedrywig was, sluit onder andere die ongeveer
150 nedersettings en argeologiese opgrawings van artefakte uit die Aeneolitiese tydperk
(laat vyfde tot derde eeu v.C.) in. Argeoloë het ook voorwerpe ontdek wat uit die Neolitiese
tydperk (die laaste periode van die Steentydperk) asook die Bronstydperk
(ongeveer 1900 – 1700 v.C.) dateer.
'n Besondere ervaring wag op ons wanneer ons vanoggend deur die 10 km lange Bicaz Klamm
(ravyn) ry. Dit word as een van die asemrowendste Roemeense bergpasse beskou. Die pad
kronkel deur rotswande van tot 300 m hoog tot teen die Rooimeer. Dié toeriste-aantreklikheid
lê nie net in die kleur van die water agv ysteroksied nie, maar die Rooimeer het ook 'n
onderwaterwoud. Die meer het na 'n geweldige rotsverskuiwing in 1837 ontstaan. Die
rotsverskuiwing het nie net massas grond nie, maar ook 'n hele woud meegesleur en
veroorsaak dat die water opdam en daar tot vandag toe nog boomstompe bo die water uitsteek.
'n Besoek aan Sighisoara en die geboortehuis van "Graaf Dracula" is 'n moet. Wie onthou nié
die rillerflieks Dracula nie! Sighisoara (Schassburg) is bekend as een van die mooiste en bes
bewaarde Middeleeuse dorpe in Europa.
Die vroegste inwoners van dié dorp, wat vir die eerste keer in 1280 n.C. gedokumenteer is,
dateer uit die 6de eeu v.C.
Ons reis verder na Brasov – een van die mooiste stede in Roemenië waar vandag sowat
253 000 inwoners tuisgaan. Die Siebenbürger Sakse het vroeër in hierdie stad gewoon.
Siebenbürgen is 'n Duitse naam en beteken "sewe forte of vestings" na aanleiding van die sewe
stede van die (etnies Duitse) Transsilvaniese Sakse in die streek.
Ons oornag twee aande in die Aro Palace Hotel in Brasov.

Wo 22

BRASOV
Ons onderneem vanoggend 'n uitstappie na Bran waar ons die berugte 'Dracula-kasteel' van
Graaf Dracula besoek. Die Bran-kasteel is 'n belangrike monument in Roemenië omdat die
ontwikkeling van Bran nou met die geskiedkundige kasteel saamhang.
Ons ry verder na Sibiu, waar ons 'n Duitse verlede binnestap. Sibiu is in die 13de eeu gestig
en het vroeër as Hermannstadt bekend gestaan.
Hermannstadt is intussen pragtig
gerestoureer. Die stad is 'n juweel met ou Duitse huise en ruïnevestings wat vandag nog
besigtig kan word.
Ons keer terug na Brasov vir 'n besondere aandete wat ook 'n folklorevertoning in die
"Karpatenhirsch"-restaurant insluit.

Do 23

BRASOV – BOEKAREST
Ons besoek vanoggend die ou stadsgedeelte van Brasov en sien onder andere die Swart Kerk.
Dié kerk het sy naam gekry nadat 'n verwoestende brand byna die hele stad vernietig en die
buitemure grou-swart gelaat het. Dit was gedurende 1689 – die jaar van die Groot Vuur.
Ons vertrek daarna na die dorp Sinaia, genoem na die Sinaia-klooster wat in in ongeveer 1695
gebou is. Die klooster het sy naam aan die Bybelse Sinaiberg te danke.
In Sinaia besoek ons die Peles-kasteel. Dié voormalige somerwoning van koning Carol is in die
laat negentiende eeu in Duitse Renaissance-styl gebou en is 'n voorbeeld van 'n eiesoortige
Fachwerk* (vakwerk) wat in kontras met die ander boustyle van die gebied staan.
*Dié opvallende en gewilde kunsbouvorm dateer uit die 16de en 17de eeu. Wanneer huise
gebou is, is die ruimtes of spasies tussen die balkstrukture of raamwerk met leem of teëls gevul.
Die balkstrukture of raamwerk is teen die buitekantse mure van die huis aangebring en het nie
betrekking op die balke waarop die dak rus nie.
Ons reis eindig vandag in Boekarest waar ons ook tuisgaan. Ons geniet aandete in 'n
plaaslike restaurant in die ou stad, waar 'n glasie wyn of 'n bier by die ete ingesluit is.
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Vr 24

BOEKAREST – VELIKO TARNOVO
Boekarest (Roemeens: București) is die hoofstad asook industriële en kommersiële sentrum
van Roemenië. Dit is in die suidooste van die land aan die oewer van die Dâmboviţa-rivier
geleë. In vergelyking met ander Europese stede is Boekarest relatief jonk. Die vroegste
verwysing na die stad dateer uit 1459. Sedertdien het die stad verskeie veranderinge
ondergaan. Boekarest het in 1862 die hoofstad van Roemenië geword en geleidelik sy posisie
as die middelpunt van Roemeense massamedia, kultuur en kuns verstewig.
Ons verken Boekarest by wyse van 'n stadstoer onder leiding van 'n plaaslike gids. In byna
geen ander Europese stad sien 'n mens so baie verskillende boustyle op 'n beperkte
oppervlakte soos in Boekarest nie.
Ons sien onder andere die Roemeense Plein,
Oorwinningsplein, Triomfboog en Parlementsgebou.
Ons reis voort na Veliko Tarnovo in die noorde van Bulgarye. Hierdie stad met sy besondere
argitektuur is die administratiewe sentrum van die Veliko Tarnovo-provinsie. Daar word ook
dikwels na Veliko Tarnovo as die 'Stad van die Tsaars' verwys. Die stad staan ook as die
geskiedkundige hoofstad van die Tweede Bulgaarse Ryk bekend. Die besigtiging van die Fort
Tsarevets is by die stadstoer ingesluit. Oornag en aandete in hotel Yantra.

Sa 25

VELIKO TARNOVO – NESSEBAR
Ná 'n heerlike buffet-ontbyt ry ons oor die Shipka-pas wat tot onder in die Dal van die Rose na
Kazanlak kronkel. Kazanlak is een van die 15 grootste industriële sentrums in Bulgarye.
Die Shipka-pas (1150 m hoog & 13 km lank) is 'n pragtige bergpas wat deur die
Balkangebergtes in Bulgarye strek. Die pas vorm deel van die Bulgarka-natuurpark.
In Kazanlak besoek ons die Trakiese graf en in die "roosmuseum" proe ons 'n roosgeurige
snaps. Die Trakiese graf is in 1931 ontdek en is een van die interessantste en grootste
koepelgrafte ter wêreld. Volgens argeoloë is een van die plaaslike leiers in hierdie graf
begrawe. Die graf is in die 4de eeu v.C. gebou en het deur die eeue ongeskonde gebly.
Ons reis verder na die skilderagtige Nessebar, wat op 'n rotsagtige skiereiland in die Swartsee
geleë en deur Unesco tot 'n wêrelderfenisgebied verklaar is. Die stad is meer as 3 000 jaar oud
en was oorspronklik 'n Trakiese nedersetting genaamd Menebria. In die begin van die
6de eeu v.C. het die stad 'n Griekse kolonie geword. Die ruïnes in die stad – wat hoofsaaklik uit
die Hellenistiese tydperk dateer – bestaan uit die Akropolis, 'n tempel van Apollo, 'n Agora en 'n
muur van die Trakiese vestings. Die Agora was die sentrale en openbare plek waar inwoners,
hoofsaaklik atlete, kunstenaars, geestelikes en politici, in antieke Griekse stede
bymekaargekom het. (Agora beteken letterlik 'bymekaarkomplek' of 'byeenkoms'.)
Ons oornag vir twee aande in Nesebar.

So 26

NESSEBAR EN OMGEWING
Ná ontbyt onderneem ons 'n uitstappie na Varna, die derde grootste Bulgaarse stad en grootste
vakansie-oord aan die Swartsee. Varna, wat eers as Odessos bekend gestaan het, het van 'n
Trakiese nedersetting aan die see tot 'n belangrike hawe ontwikkel. Ons besoek die Ortodokse
Katedrale asook die Romeinse baddens waarna ons terugkeer na Nessebar vir aandete en
oornag.

Ma 27

NESSEBAR – SOFIA
Ons reis vanoggend na Plovdiv, die naasgrootste Bulgaarse stad wat aan weerskante van die
Maritzarivier lê. Die stad het op sewe siënietheuwels ontstaan. (Siëniet is 'n soort gesteente
wat aan graniet verwant is.) Ons onderneem 'n stadstoer van die mooi ou stad met sy
Romeinse marmer-amfiteater wat uit die 2de eeu dateer. Sommige van die heuwels is 250 m
hoog, daarom word daar dikwels in Bulgarye na Plovdiv as "Die Stad van die Sewe Heuwels"
verwys.
Ons ry tot in Sofia, waar ons twee aande oornag.

Di 28

SOFIA
Ná ontbyt onderneem ons 'n uitstappie in die Rila-gebergtes en besoek die Rila-klooster wat op
'n hoogte van 1 147 m geleë is. Hierdie klooster is 'n baken van die ortodokse godsdiens in
Bulgarye. Die weergalose muurskilderye, wat uit die 10de eeu dateer, maak van hierdie
klooster 'n besondere besoekplek vir pelgrims.
Vanmiddag onderneem ons 'n stadstoer in Sofia. Met 1,4 miljoen inwoners is Sofia die
hoofstad, grootste stad en kulturele en ekonomiese sentrum van Bulgarye. Die stad lê in die
weste van Bulgarye, aan die voet van die Vitosja-bergreeks.
Die geskiedenis van Sofia – een van die oudste stede in Europa – dateer terug tot die
7de eeu v.C. toe die Trakiërs 'n nedersetting hier gestig het.
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Ons sien die Alexander-Newski-katedraal, die Sofiakerk, die Banja-Bashi-moskee en talle
relieke (oorblyfsels) uit die Romeinse tydperk.
Vanaand geniet ons 'n feestelike aandete in 'n plaaslike restaurant wat gepaard gaan met 'n
folkloreprogram en Neshtinari-vuurdans.
Wo 29

SOFIA – PARYS
Vanoggend kan ons 'n bietjie later slaap en vir oulaas inkopies doen. Ons vertrek vroegmiddag
na Sofia se lughawe, waar ons om 17:35 Vlug AF 1789 na Parys haal. Ons land om 19:35 in
Parys en neem om 23:20 ons Vlug AF 990 na Suid-Afrika.

Do 30

JOHANNESBURG
Ons land om 09:55 in Johannesburg met wonderlike herinneringe aan Roemenië en Bulgarye
se ryk kultuurerfenis in ons leefwêrelde ingeëts.

LW: Omstandighede buite ons beheer kan soms noodsaak dat die toerprogram aangepas moet word.

