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Groene Kring, Roemenië 2022

Programma  
Zondag 5 juni 2022

In de vroege ochtend vertrekken we vanaf Brussel Charleroi 
luchthaven naar Boekarest. De vluchttijd is ongeveer 3 uur. 

Na aankomst in Boekarest ontmoeten we onze gids voor deze 
week en brengen we de bagage naar de accommodatie. 

Vanmiddag gaan we de hoogtepunten van Boekarest bekijken, 
waaronder het Palace of Parliament, het 1 na grootste gebouw 
ter wereld. 

Diner in Boekarest en overnachting in een hostel in het 
centrum. 

Maandag 6 juni 2022

Maandag brengen we een bezoek aan de 
landbouwuniversiteit van Boekarest en bezoeken nog 
een boerderij in de omgeving. 

Na de lunch vertrekken we naar havenstad Constanta, een rit 
van ongeveer 3 uur. 
Diner en overnachting in de omgeving van Constanta 

Dinsdag 7 juni 2022
In Constanta bezoeken we de haven; een van Europa’s meest 
belangrijke havens voor de handel in granen. 
Hierna bezoeken we een grote graanboerderij. 

In Cernavoda brengen we vanmiddag een bezoek aan een 
wijngaard met aansluitend een kleine proeverij.  

Diner en overnachting in omgeving Constanta (zelfde hotel) 

Woensdag 8 juni 2022

Vandaag is het een lange rit naar Brasov, zo’n 400 kilometer. 
Op route naar Buzau en Brasov gaan we langs een 
speciaalbierbrouwerij en een fruitteler. 

Diner in Brasov en overnachting in een hostel in het centrum. 

Pagina  van 2 3



Groene Kring, Roemenië 2022

Donderdag 9 juni 2022

Nabij Brasov bezoeken we een aardappelteler. 
We rijden verder naar Rotbav en gaan hier naar een gemengd 
bedrijf met melkvee en schapen.
Ook maken ze hier verschillende soorten kaas, waar we er een 
aantal van gaan proeven. 

Terug in Brasov gaan we een eind wandelen (ongeveer 2 uur) 
om te genieten van het uitzicht op de stad en de Karpaten, 
vanaf een van de omliggende heuvels 

Diner en overnachting in Brasov (zelfde hostel)

Vrijdag 10 juni 2022

Vanochtend beginnen we de dag bij Bran Castle, ook wel 
bekend als het kasteel van Dracula. 

Bezoek aan een vleesveebedrijf met Angus koeien en een 
forellenkwekerij, behorende tot hetzelfde bedrijf 

In Sibiel zit een kleine distilleerderij voor pruimenbrandy, ook 
wel Tuica, de nationale drank van Roemenië. 

Overnachting in Sibiel in traditionele Roemeense guesthouses. 

Zaterdag 11 juni 2022

In Sibiel bezoeken we een kleine boerderij en hierna rijden we 
door naar Boekarest. 

Op de route bezoeken we een van de melkveebedrijven van 
een Nederlandse ondernemer, waar 2000 koeien worden 
gemolken. 

Vanavond dineren en overnachten we in Boekarest

Zondag 12 juni 2022

Vanochtend vroeg vertrekt onze vlucht van Boekarest naar 
Brussel Charleroi. 

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.  Als deze zich voordoen, zoeken wij een passend 
alternatief.
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