
 

 

 

Skogs- & jordbruksresa till Transsylvanien 

5-10 september 2019 
 

Dag 1 – Torsdag 5 september (L, M)  

  
 
Ankomst till Bukarests flygplats från Arlanda med BlueAir ca kl 13:40 (varm måltid ombord 
ingår). Vår svensktalande guide bemöter oss med rumänsk snaps och små bakelser, vilket 
avgör en traditionell rumänsk välkomst.  
 
På den rumänska ängen nära naturreservatet Snagov gör vi ett studiebesök på en fasanfarm 
med lång historik, mer än 40 år tillbaka. Därefter åker vi genom Karpaterna mot staden Brasov, 
där vi övernattar på ett trevligt hotell nära centrum. Vår svensktalande lokalguide hjälper oss 
sättas in i landets kultur och nutida situation.  
 
Välkomstmiddagen serveras på en restaurang nära hotellet, efter en kort guidad promenad i 
Brasov.  
 
Studiebesök under dagen: fasanfarm, möte med fasanskötare och farmens 
chefsingenjör. Svensktalande guide närvarande under hela studiebesöket.  

 
Dag 2 – Fredag 6 september (F)  

 
Efter frukost är det transfer till Zizin, för att besöka skogsbruksmässan (eventuell anmälan på 
egen hand) under dagen. Efter mässan är vi tillbaka i Brasov för fritid och middag på egen 
hand.  
 
Studiebesök under dagen: skogsbruksmässan Forest Romania 2019. Utan guide.  



 

 

Dag 3 – Lördag 7 September (F, L) 

 
På morgonen besöker vi den imponerande transsylvanska urskogen, med Karpaternas 
äldsta och högsta bokexemplar. Det enda sättet att färdas på till urskogen är skogsdistriktets 
terrängbilar. Det är varje resenärs val att åka med eller inte. Terrängen är brant och vi kommer 
även behöva vandra uppförsbacke en bit. Tänk på att ha väldigt bra gå-skor! För de 
resenärerna som inte kan/vill följa med till urskogen kommer det finnas möjlighet för promenad i 
naturen i närheten av bussparkeringen, i väntan på att resten av gruppen kommer tillbaka från 
urskogen.  
 
Vi besöker sedan områdets äldsta funktionella vattenkvarn där det fortfarande produceras mjöl 
på gammalt vis. Den karismatiska värden har ärvt vattenkvarnen av sin far och det har varit 
familjens egendom i många generationer. Här får vi även möjlighet att smaka på brödet gjort på 
ren mjöl, gjort på traditionellt sätt på vattenkvarnen. Lunchen serveras på värdshuset bredvid.  
På eftermiddagen besöker vi forskningsfarm för svartbuffel. Här kommer vi att höra bland 
annat om produktionsprocessen av den mycket uppskattade mozzarella osten.  
 
Tillbaka i Brasov finns det tid för middag på egen hand. 
 

Studiebesök under dagen: besök i urskogen tillsammans med 
skogsingenjör, besök på traditionell vattenkvarn, besök på buffelfarm och 
föredrag med forskningsingenjör.  
 

Dag 4 – Söndag 8 September (F, L)  

   
På förmiddagen besöker vi mytomspunna Draculas Slott för att få reda på 
sanningen bakom myten om vampyrgreven. Därefter besöker vi en traditionell 
fårfålla för att lära oss mer om detta typiskt rumänska jordbruksyrke, som daterar 
sedan det rumänska urfolkets tider. Yrkets nutida utmaningar med all 
modernisering och marknadens ändringar, samt fåraherdens eviga fiende och 
kamrat, vargen, skapar en nästan overklig aura kring fåraherdarnas berättelser. Vi 
bjuds på en traditionell farmlunch. Efter lunch åker vi till en befäst kyrka i en tysk-
saxisk by i närheten och sedan tillbaka till Brasov där vi har fritid för promenader 
och middag på egen hand.  
 
Studiebesök under dagen: fårfålla, diskussioner med fåraherdarna  



 

 

Dag 5 – Måndag 9 September (F, L, M)  

   
Efter frukost checkar vi ut från Brasov och åker mot Bukarest. På väg till 
huvudstaden gör vi ett studiebesök på en avverkning i Karpaterna. Vi äter en 
enklare lunch på ett rustikt värdshus i närheten.  
 
Framme i Bukarest tar vi en “to go” rundtur genom staden och gör ett fotostopp 
framför enorma Parlamentpalatset, världens näststörsta myndighetsbyggnad 
efter Pentagon.  
 
Avskedsmiddagen serveras på en rumänsk traditionell restaurang i gamla 
centrum, i en vacker kulturmärkt byggnad.  
 
Studiebesök under dagen: avverkningsanläggning, möte med skogsingenjör 
från RomSilva (Rumäniens skogsbruksadministration) 
 
Dag 6 – Tisdag 10 September (F, L)  
På förmiddagen har vi fritid för shopping, promenader och lunch. Om det finns 
önskemål kan vi anordna ett besök på Ceausescus privatresidens, för att erbjuda 
insikt i en kommunistisk diktators vardag (förbokning för hela gruppen eller för 
delar av gruppen måste ske senast den 1 maj).  
 

På väg till flygplatsen äter vi en god gemensam lunch. Flyget går tillbaka till Sverige 

kl 16:35. 

 
La revedere! På återseende! 

 

 

 

Pris: 11 980 SEK/pers (inkl VMB/moms): gäller vid min 25 deltagare*. 

*20-25 deltagare: 12 300 SEK/pers (inkl VMB/MOMS) 

 

Anmälan till: Ingvar Björk, Kräbäck skogsekonomi AB, tel. 070-642 79 09  

e-post (ingvar.bjork@krabackskogsekonomi.se), senast den 15 april 2019. 
 

 

mailto:ingvar.bjork@krabackskogsekonomi.se)


 

 

Det som ingår i resans pris: 

-direktflyg med Blue Air från Arlanda (inkl måltid ombord, räknas som lunch dag 1) 

-boende 5 nätter på hotell av god standard (3* i Brasov, 4* i Bukarest) 

-busstransfer till alla studiebesök och sevärdheter 

-entréavgift enligt program (Draculas Slott) 

-alla måltider markerade i blått F L M enligt programmet ovan (5 frukostar, 5 luncher, 2 

middagar) 

-måltidsdryck i form av bordsvatten (på flaska) 

-ett glas vin/öl/läsk på välkomst- och avskedsmiddagen/person 

-alla studiebesök ovan markerade i grönt  

-svensktalande guide med rumänsk bakgrund och svensk insikt alla dagar förutom dag 2 

(mässdagen) 

Det som inte ingår i resans pris: 

-enkelrumstillägg (1800 SEK/pers) 

-andra måltider än de specificerade i programmet ovan 

-måltid ombord på hemresan 

-dryck på luncher (förutom bordsvatten) 
 
-kaffe/te  
 
-eventuella massagebehandlingar eller spa-service  

-symboliska presenter till värdar på studiebesök (vi rekommenderar en representativ liten och 

icke dyr gåva/grupp/besök, typiskt svenskt objekt, för att förstärka en kolegiall interkulturell 

relation med värdarna på de besökta studieanläggningarna)  

-andra aktiviteter än de specificerade i programmet ovan 

-reseförsäkring 

Information 

Anmälan, betalning, resevillkor, pass, m.m.  
Ansvarig arrangör av resan är Experience Transylvania AB. Anmälningsavgiften som är 2 500 kronor (ej 
återbetalningsbar) faktureras av researrangören för betalning inom 7 dagar från att ni bokat.  Resterande belopp 
ska vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresa.  
Visum behövs inte, då Rumänien är EU-medlem sedan 2007. Däremot är inte Rumänien med i Schengen-avtalet, 
vilket gör att giltigt pass behövs.  
 



 

 

Avbeställning av hela gruppen kan inte ske efter bekräftat samarbete mellan Experience Transylvania AB och 
Kräbäck Skogsekonomi AB och efter Experience Transylvania har betalat in förskott till flygbolaget och hotellen. 
 
Bokningsavgiften (delbetalning) ligger på 2500 SEK/pers och betalas till Experience Transylvania AB vid anmälan. 
Denna är ej återbetalningsbar (dock öppet köp 10 dagar) och det är därför det är viktigt att man har en bra 
försäkring eller avbeställningsskydd när man bokar.  
 
Vid avbokning 60-30 dagar före avresa är avbeställningskostnaden 50% av resans pris.  
Vid avbokning 30 – 14 dagar före avresa är avbeställningskostnaden 75% av resans pris.  
Vid avbeställning senare än 14 dagar före avresa 100% av resans pris.  
 
Som skydd mot höga avbeställningskostnader rekommenderar vi avbeställningsskydd eller 
avbeställningsförsäkring. Researrangören säljer inte avbeställningsskydd och försäkringar. Vi rekommenderar er 
att teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som innehåller avbeställningsskydd och reseförsäkring. Res 
aldrig utomlands utan en ordentlig reseförsäkring.  
 
Angivna hotell kan komma att bytas mot andra, likvärdiga hotell. Angivna flygtider är preliminära, definitiva tider 
bekräftas i färdhandlingarna. Resans pris är baserat på minimum 25 resenärer.  Svenska Resebyråföreningens 
(SRF) villkor för paketresor samt arrangörens särskilda kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören 
och resenären. Resevillkoren skickas ut av researrangören. Arrangören har ställt lagstadgad resegaranti till 
Kammarkollegiet. 
 
Obs.: 
Priset är baserat på de flygtariffer och skatter som gäller december 2018. Vi reserverar oss för pris- och 
programändringar utanför vår kontroll.  
Ditt namn i resedokumenten  skall överensstämma med ditt namn i det pass du använder för resan, varför det är av 
yttersta vikt att du uppger rätt stavning i din anmälan. 

                                                            
Svensktalande guider på våra resor: 
Gloria Andersson Vintila –  erfaren reseproducent och kunnig guide, född och uppvuxen i Transsylvanien. Hon 
flyttade 2007 till Sverige och talar flytande svenska. Hon har rumänsk bakgrund och god kännedom om svenska 
resenärers önskemål och preferenser. Hon arbetade länge som kryssningsguide, först i Österrike, och sedan på 
Göta Kanal. Hon och hennes guider introducerar oss till det genuina livet i Rumänien, jämför svensk och rumänsk 
kultur och presenterar vardagen i Rumänien.  
 
Gloria är omringad av ett team av rumänska guider med samma höga 
kunskapsnivå, som talar flytande svenska och som kan presentera Rumänien utifrån 
ett lokalt perspektiv, anpassat till svenska gästers intressen. Reseledare på er resa 
kommer vara en av guiderna i Glorias team. 

                                 

    
 
Researrangör: Experience Transylvania AB, Marmorvägen 6, 746 41 Bålsta, tel. 
08 68 45 5678, info@transylvania.se 
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