
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sibiu (Culturele Hoofdstad 2007) & 
omstreken, cultuurschatten in Sieben-
buergen. 8-daagse reis met veel aandacht voor 
historisch erfgoed. Huurauto of eigen vervoer. 

 

Te gast bij graaf Tibor, programma 
naar wens in klassieke ambiance. 8 of 15 
dagen All-inclusive verblijf in etnisch 
Hongaars dorp; dagelijks 
excursieprogramma natuur & cultuur. 

  

Wandel/ruitercombi, een heerlijk familie-
avontuur, ook voor niet-paardengekken. 13 dagen 
vol pension in een oude pastorie, inclusief  excursie-en 
paardrijprogramma. Ook voor beginners. 
 

   
 

Individuele (rond-)reizen, verken Transsylvanië op eigen hout je  

  Appartementje in 
voormalige boerderij te 
Avrig 
Compact en compleet voor 2 – 4 perso-
nen. Rustig gelegen aan binnenplaats in 
het stadje Avrig; Woonkamer/ keuken 
met slaapbank, badkamer met douche 
en toilet, zolder met tweepersoons bed. 
30€ p.n., 150€ p.w. 

Zelfverzorging: appartement 
of gastenverblijf  

R e i z e n  o p  m a a t  
In Roemenie is vrijwel alles mogelijk. 
Kentauro kent de mensen, weet de 
weg en stelt een onvergetelijke 
vakantie of studiereis voor u samen. 
Uitstekende expertise op de volgende 
gebieden: kunst & cultuur, ecologie, 
landbouw en landschap, beeldende 
kunst, sociale en maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Pension Radoiu **(*) Verbouwde 
authentieke boerenhoeve in een rustig 
dorpje tegen de bergen. Utstekende ver-
zorging, traditionele gastronomie, grote 
hulpvaardigheid Voertaal Duits, soms 
met extra handen & voeten. Prijs 17€.  
 

Biopension Cioran *** Nieuw 
pension in vrijwel uitgestorven dorpje. 
Vanaf de heuvel een schitterend uitzicht 
op het Fagarasgebergte. Verzorging 
volledig van eigen biologische boerderij. 
De dochter spreekt goed Duits. Prijs 18€. 

 

Kalnoky Guesthouses *** 
Hongaarse tradities hand in hand met 
Engels stijlgevoel en Roemeense gast-
vrijheid. Antiek meubilair, modern com-
fort en uitstekende wijnen. Een verwen-
verblijf op stand; Voertaal Engels. Prijs 
32 – 49 €.  

 

Pension Lungu **(*) Klein 
pension in een levendig herdersdorp 
niet ver van Sibiu. Informele jeugdige 
sfeer, heerlijk eten, goed uitgangspunt 
voor wandelingen, tramverbinding met 
de stad Sibiu. Frans en Engels zijn de 
talen. Prijs 16 €.  

 

Pastoriepension (met 
manege) Soala **(*) 
Ongecompliceerd genieten van rust 
en platteland. Excursies te voet en te 
paard mogelijk. Talen: Duits en 
Engels. Prijs 18–22€.  ‘Aanleunhuisje’ 
voor 2-3 p; 30€ per nacht 
(zelfverzorging). 

Verblijf in plattelandspensions op basis van logies met ontbijt in 2-persoonskamers. Een eenvoudig lunchpakket is inbegrepen. 
Overige maaltijden en diensten (o.a. transfers en excursiebegeleiding) zijn ter plaatse bij te boeken. Een greep uit de mogelijkheden. 

  Gastenkamers in de 
Oranjerie van buitenplaats 
Brukenthal ** 
Eenvoudige ruime gastenkamers met 
gezamenlijke keuken en sanitair. Bijzon-
dere locatie in historische parkomgeving. 
Goede uitvalsbasis voor excursies in het 
Fagarasgebergte. 12€ p.p.p.n. 


