
        
 

GOURMET 
 

Laaaang weekend til Romania med mat–og vin opplevelser 
 

29. april – 4. mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Romania er et spesielt reisemål i Europa, med sin unike historie og særpregede kultur.  Også den relativt 

nære historien er dramatisk og sammensatt, og landet har i lang tid balansert mellom sin geografiske 

og til dels politiske tilhørighet til Øst-Europa, sin beliggenhet på Balkan og sin tilknytning til Vest-

Europa og det internasjonale samfunn gjennom medlemskap og aktiv deltagelse i mange internasjonale 

organisasjoner og fora. Også kulturelt er dette landet, kanskje naturlig nok, ganske sammensatt. Dette 
preger alt fra folkedrakter til musikk og dans. Historien og det kulturelle mangfoldet preger også 

litteraturen i landet.  

 

Mat og drikke er selvsagt viktig også i Romania, og basert på de lokale tradisjoner, med påvirkning fra 

ulike retninger, er det utviklet et spennende og godt rumensk kjøkken. Dessuten har landet produksjon 
av flere kvalitetsviner og godt, lokalt øl. Turen omfatter flere interessante bekjentskaper med den 

kulinariske tradisjonen i Romania, inkludert vinsmaking. 

 

Hoveddelen av turen foregår i Transilvania, med Brasov som base. Dette er et særlig interessant og 

spennende område, bl.a. ut fra naturmessige forhold, arkitektur og slott, lokal kultur for øvrig, og ikke 

minst takket være historier og myter knyttet til Grev Dracula.  
 

Vi får også med oss et relativt kort opphold i hovedstaden Bucuresti, men nok til å få et inntrykk av 

denne storbyen, med sin dramatiske historie knyttet til bl.a. tidligere politiske regimer og omveltninger. 

Både i Brasov og Bucuresti bor vi sentralt, med gode muligheter for å supplere med utflukter og 

«streiftog» på egenhånd. 

 

 

 

 

 

 

Rammeprogram:  
 

Dag 1: Torsdag 29. april  

 
Avreise fra Oslo med LOT Polish Airlines kl. 10.45  

Via Warszawa, med ankomst Bucuresti kl. 17.20 

 
Vi blir møtt på flyplassen og setter kurs for Transilvania. Underveis stopper vi for å spise en tre-

rettes middag i Sinaia.  

 
Sinaia er en vakker by og regnes for en av de fineste fjellstasjonene i Romania.  Byen ligger ved 

hovedveien mellom Bucuresti og Brasov og 
kalles ofte «Karpatenes perle». 
 

Her er det mange historiske minnesmerker 

som er godt kjent, og som vi kommer tilbake til. 
Med sin beliggenhet og natur, er stedet 

populært for fjellaktiviteter, både sommer og 

vinter. 
 

Etter middagen fortsetter turen videre til 

Brasov, der vi skal bo i fire netter. Geografisk 

sett ligger Brasov i hjertet av Romania, men 



dette gjelder også kulturelt og politisk. Transilvania er i seg selv et viktig og populært område, og 

Brasov er sentrum for mye av aktiviteten her.  Både byen i seg selv og omgivelsene representerer 
noe av det vakreste og hyggeligste Romania kan by på, og med Brasov som utgangspunkt, er det 

god tilgang til mye av det beste som finnes på landets turistmeny.   
 
Innsjekking på Hotel Casa Wagner, som ligger i sentrum av byen.  www.casa-wagner.com 
 

Dag 2: Fredag 30. april 
Frokost på hotellet. 

Guiden møter oss i hotellobbyen og sammen drar til Sinaia, 
der vi hadde middag den første dagen. Denne gangen skal 

vi se nærmere på noen av de viktigste kulturattraksjonene 

i området. Etter ankomst besøker vi det berømte og 
beryktede Dracula-slottet.  

 

Lunsj på «Queen Mary Tea House». The Tea House er en 
restaurant i hagen til Bran - slottet og som ble bygget i 

1920. Bygningen ble brukt av Dronning Maria der hun 

daglig fikk servert sin ettermiddagste kl 16.  
 

Etter lunsj blir det besøk ved enda ett velkjent 

minnesmerke, nemlig det berømte Peles slottet, som 

opprinnelig var sommerboligen til den tidligere rumenske 
kongefamilien. Etter en rikelig dose med kultur og historie, 

returnerer vi til Brasov.  
 

Middag med vinsmaking på en kjent restaurant i Brasov.  

 
 

Dag 3: Lørdag 1. mai 

Frokost på hotellet. 
Også i Romania er 1. mai en spesiell dag, som vi dermed får muligheter for å oppleve.   
 

På formiddagen vandrer vi rundt i byen med egen guide, og blir bedre kjent med stedet.  Av 

rumenske storbyer er Brasov i en klasse for seg selv; en middelalderby som gir den besøkende 
samme estetiske nytelse som man opplever i polske Krakow og skotske Edinburgh. Hele den 

gamle bykjernen er avsperret for biltrafikk og man kan vandre uforstyrret i de velbrukte 
brosteinsgatene - og beundre den gamle sakserbyen som syder av det beste i rumensk kultur og 

arkitektur.  

Markedsplassen er for øvrig byens 
sentrum der alle møtes for spesielle 

anledninger og i dagliglivet.  
 

Lunchen nytes på en av de mange 
lokale restaurantene. 

 

På ettermiddagen er tiden til egen 
disposisjon, med muligheter for å 

oppdage byen på egenhånd. Denne 
kvelden er middagen på egenhånd, men med mange alternativer i nærområdet.  
 

  

http://www.casa-wagner.com/
https://spark.adobe.com/page/41RTwwH50sH3s/images/48d47814-636c-4e34-9ea8-4d7620d86201.jpg?asset_id=4abd83dd-70ae-45cd-9c08-d6587d1b7c5b&img_etag=5b1b648a8576a5b269a975c77584784e&size=1024


Dag 4: Søndag 2. mai 

Frokost på hotellet. 
Avreise fra Brasov til Viscri rundt klokken 9. På veien til Viscri stopper vi i Sighisoara.  
 

Sighisoara er vakker og mange vil kalle byen Romanias vakreste. Skjønnheten skyldes først og 

fremst omgivelsene; et frodig bakkelandskap med fantastiske kirkemurer for å beskytte kirkene 
mot angrep, og som er imponerende godt tatt vare på. Det merkelige er at byen ikke oversvømmes 

av turister, og stedet besøkes av langt færre enn f.eks. Sibiu 

og Brasov. Sighisoara er en perle, en middelalderby så godt 
bevart at man får følelsen av å virkelig vandre i et levende 

museum. 
 

Lunch serveres på en lokal restaurant.  
 

Etter lunch fortsetter turen til Viscri. Viscri, et sted hvor tiden 

virker å ha stått stille. De gamle tradisjonene og skikkene står 
i sentrum og menneskene her lever enkelt liv, langt vekk fra 

maset og kaoset i byen. Vi har et utvalg av aktiviteter dere kan 
velge mellom denne dagen: vandringer, besøk til sauefjøset, 

smaking eller tilbereding av tradisjonell mat, brødbaking i 

tradisjonell steinovn, fruktplukking, ridning. Prins Charles har 
for øvrig et hus i Viscri som han besøker regelmessig. 

 

Rumensk mat er svært variert. Det er et kjøkken preget av 
forskjellige kulturer: overførte oppskrifter fra de gamle 

grekerne, romerne som ga Romania sitt navn, sakserne, som 

slo seg ned i sørlige Transilvania, tyrkerne, som i århundrer dominerte Romania, men også slaviske 
og ungarske naboer. Alle disse påvirkningene er gradvis blandet inn i en variert og deilig rumensk 

mattradisjon.  
 

På landsbygda bruker folk fortsatt leirkjeler og jernkjele for matlaging. Retter laget på denne måten 

har en unik smaksopplevelse. Denne dagen serveres det tradisjonell middag med lokale 
delikatesser.! 

 

 
Dag 5: Mandag 3. mai: 

Frokost på hotellet. 
Avreise til Bucuresti etter en tidlig frokost. Totalt er det snakk om ca. 4 timers kjøring. Underveis 

blir det et par stopp, inkludert et lunchstopp. 

 
Ved ankomst Bucuresti blir det tur i byen med buss og 

guide. I løpet av turen vil vi bl.a. kunne se Triumfbuen, 

Det Nasjonale Kunstmuseet, Revolusjonsplassen, 
Parlamentspalasset, konsertstedet The Romanian 

Athenaeum og andre viktige landemerker i byen.  
 

Innsjekking på hotell Le Boutique Moxa 4* i sentrum av 
byen på ettermiddagen. www.hotelmoxa.com  
 

Le Boutique Hotel Moxa har en glimrende beliggenhet i 

Bucuresti, i hjertet av byen på den kjente bulevarden Victory Avenue - kun 20 minutters kjøring 
fra Henri Coanda Internasjonale Lufthavn. Le Boutique Hotel Moxa har 53 romslige og elegante 

rom, innredet med praktiske og stilige møbler.  

http://www.hotelmoxa.com/


Hotellet har salong og restaurant, to møterom med moderne teknisk utstyr, flott hage, en 

helseklubb og et spa-senter. Alle rom har gratis Wi-Fi-tilgang. 
 

Treretters middag med drikke på ølhallen «Caru cu Bere» (som betyr ølkjerren). Dette er en kjent 
showrestaurant, med et spekter av underholdning, i tillegg til god mat og drikke!  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Dag 6: Tirsdag 4. mai 

Frokost på hotellet 

Formiddagen til egen disposisjon og streif i nærområdet 
Utsjekking fra hotellet og transfer til flyplassen kl. 12.00 

Muligheter for en matbit etter innsjekking 
Avgang fra Bucuresti med LOT Polish Airlines kl. 14.50 

Via Warszawa, med ankomst Oslo kl. 18.55 

 
Det tas forbehold om justeringer i programmet. 

 

 
Praktisk informasjon: 

 
Det er ikke behov for visum til Romania, bare gyldig pass  

(6 måneder etter utreise).  

 
Valutaen er Lei /RON), og kursen kan selvsagt variere, men 1 Lei er 

ca. 2 NOK for øyeblikket.  
 

Voldskriminaliteten i Romania ligger lavt, men det forekommer en del 
tyverier, så det er viktig å ta godt vare på alle eiendeler, spesielt 

penger, kredittkort, pass og andre verdisaker (noe som jo gjelder for 
de fleste reisemål). Nødnummeret i Romania er 112. 

 

Det er ingen særlig helserisiko ved reise til Romania, og ingen 
spesielle vaksinasjoner er påkrevet. Derimot er det viktig å være klar 

over at kvaliteten på det offentlige helsesystemet er varierende, og at 

ved sykdom kan det være hensiktsmessig å kontakte private 
helsetilbud. Husk å ha med Europeisk Helsetrygdkort. Dessuten er 

reiseforsikring viktig ved alle reiser til utlandet. 

 

Litt fakta om Romania 

Folketall: Vel 21. millioner 

Hovedstad: Bucuresti – ca. 1.6 
millioner 

Språk: Rumensk, med fransk og 
engelsk som viktigste 
fremmedspråk. 

Religion: Dominert av ortodokse, 
men med et stort spekter av 
religioner og trossamfunn 

Nasjonaldag: 1. desember 

Styreform: Republikk 

Nobelpriser: To rumenere har 
vunnet en nobelpris: George Emil 
Palade vant nobelprisen i medisin i 
1974, og Elie Wiesel fikk Nobels 
fredspris i 1986 

Al lianser: Romania er medlem av 
EU, NATO og en rekke andre 
internasjonale organisasjoner 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nobelpris
https://no.wikipedia.org/wiki/George_Emil_Palade
https://no.wikipedia.org/wiki/George_Emil_Palade
https://no.wikipedia.org/wiki/1974
https://no.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel
https://no.wikipedia.org/wiki/Nobels_fredspris
https://no.wikipedia.org/wiki/Nobels_fredspris
https://no.wikipedia.org/wiki/1986


Generelt sett er hygiene viktig ved reise i utlandet, på grunn av en forekomst av andre typer 

bakterier enn vi er vant til i det daglige, selv om forholdene ikke er spesielt avvikende i Romania.  
 

Strømstyrken i Romania er den samme som i Norge. 
 

Mobilnettet har normalt god dekning, men husk at prisene kan variere noe, selv om det har skjedd 
en utjevning av priser i Europa den siste tiden. 
 

Også internettdekningen i Romania er relativt god.  

 
Yngre mennesker snakker vanligvis en del engelsk, mens språkkunnskapene blant den litt eldre 

lokalbefolkningen kan være begrenset.  
 

Det finnes et greit nettverk av minibanker der man kan ta ut lokal valuta. Veksling kan også skje i 
banker etc. fra sentrale valutaer, som Euro. Normalt lønner det seg å vente med veksling til lokal 

valuta til man er i landet. 
 

De fleste kredittkort kan benyttes, ved større utsalgssteder og i de større beyene, mens på mindre 
steder og i mindre utsalgssteder er det i stor grad kontanter som gjelder.  

 

 

 

Priser og betingelser: 
 

Ta kontakt med arne@asbconsult.no      

mailto:arne@asbconsult.no

