
Vintur til Romania

torsdag  - søndag 



Dag 1 Torsdag 
Avreise fra Sandefjord Torp med direktefly eller fra Oslo Gardemoen. Ankomst til Bucuresti, Romania. Flytid 3 timer og 10 
min.Transport fra Henry Coanda flyplass til Le Boutique Hotell Moxa 4* for to overnattinger.
Le Boutique Hotell Moxa har en glimrende beliggenhet i Bucuresti, i hjertet av byen på den kjente bulevarden Calea Victoriei - 
kun 20 minutters kjøring fra Henri Coanda Internasjonale Lufthavn. Le Boutique Hotell Moxa har 53 romslige og elegante rom, 
innredet med praktiske og stilige møbler. 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

Tre retters middag med drikker på Ølkjerren, kjent showrestaurant. Programm: 19:15 folkedans / 19:45 folkemusikk / 20:45 
parade med de ansatte / 21:00 moderne dans / 21:30 danser fra broadway.



Dag 2 / Fredag 

Sjekk ut på hotellet. Tur til Metamorfosis Vingård. Vinsmaking med fem forskjellige vintyper og vinkjellerbesøk! Turen fra 
Bucuresti tar en og halv time.

Lunsj på Herregård Domnitei Ralu med vinsmaking. Denne er en gammel restaurant med en vingård fra 1925. Herregård 
er 20 min fra Metamorfosis vingård.



 Dagen fortsetter med tur til LacertA vingård. Vinsmaking med seks forskjellige vintyper og vinkjellerbesøk!

 

Middag med vin på Herregården Conacul din Ceptura som er 15 minutter fra LacertA. Conacul din Ceptura er en herskapelig guvernørgård 
med en lang historie, omringet av en vingård på ti hektar



Vi tenner bål og serverer tradisjonelle drikker når gruppa ankommer herregården.

For middag blir servert svinn grillet på spyd og gulasj tilberedt i kjele.

Ovenatting på herregården. 



Dag 3 / Lørdag

Frokost og tur til vingården Aurelia Visinescu. Vinsmaking av fem forskjellige type viner. Vinmerket Sahateni - 
Aurelia Visinescu ble etablert i 2003 av Aurelia Vişinescu og hans medarbeider, Steve Cacenco. I denne 
 vinkjelleren i Sahăteni er det investert over 5 millioner euro. Vinprodusenten produserer 1.000 tonn druer per 
sesong (800.000 flasker) og dekker 82 hektar på sørsiden. Den underjordiske kjelleren har tønner med eikefat.



Lunsj på Ferma Dacilor. Vinamsking nummer to for i dag blir på vingården Budureasca. 

Budureasca vingård åpnet våren 2013 og har et samlet areal på 5200 kvadratmeter, og er en av de nyeste og 
største vingårder i Dealu Mare. Kjelleren er delvis gravd ned for å passe perfekt inn i landskapet og for å dra 
nytte av høy termisk kontroll. Vinmarkene ligger i en høyde på mellom 175 og 400 m. Vinprodusenten har en 
produksjon på 3 millioner liter vin.

Retur til Bucuresti rundt klokken 16. Middag på Bottega del Tartuffo. Treretters middag med wine pairing på 
Bottega del Tartufo. Her kommer en sommelier / vinkelner og forteller om vinene som er servert til maten. 
Bottega er en spesielt sted med mat basert på trøfler. 

Sjekk inn på Hotell Moxa  for siste overnattingen!



DAG 4 / SØNDAG

Tur i byen med guide etter frokost. Besøk til Parlamentpalasset, den nest største bygning i verden 
etter Pentagon, er inkludert i prisen. Bli kjent med den rumenske hovedstaden. I løpet av turen vil du 
se Triumfbuen, det nasjonale kunstmuseet, revolusjonsplassen, konsertstedet The Romanian 
Athenaeum og andre viktige landemerker i byen. 

Lunsj på en tradisjonell restaurant.

Transfer til flyplassen.



Tilbudet inkluderer:

- to overnattinger med frokost på Le Boutique Moxa 4 *
-en overnatting på Herregård Ceptura
- transfer tur/retur flyplasset
- transfer med reiseleder til vingård
- vinsmakinger
-alle måltider
- tur i byen med guide på søndag
- lunsj på søndag
- inngangsbilletter på Parlamentpalasset
- tips tip alle måltider på restauranter
-alle måltider for guide og sjåfør
- flybilletter 



Muligheter for oppgradering av turen.

- overnatting på Grand Hotell Continental 5*. Grand Hotel Continental er et 5-stjerners designhotell i Bucuresti 
som kombinerer eksepsjonelle arkitekturdetaljer med et bredt spenn av personlige tjenester, rettet mot et 
eliteklientell. Bygningen, som er et historisk monument i seg selv, har en utsøkt beliggenhet ved Victoriei Avenue, 
et sted preget av historie og som har vært sentrum for Bucuresti overklasse siden 1800-tallet

- overnatting på Hotel Athénée Palace Hilton 5* et av byens historiske landemerker. Hotellet har en 
sentral beliggenhet ved siden av Athenaeum og tilbyr romslige rom med utsikt over det kongelige 
slott og revolusjonsplassen.



Operaens auditorium har 952 sitteplasser- men noen ganger holdes konserter holdes i foajeen med 
maksimalt 200 seter. Selskapet presenterer rundt 190 forestillinger i året. I begynnelsen av hver sesong 
holdes et gratis show i friluft for å fremme opera og ballett som kulturform med showtittelen " 
Operapromenaden". Den årlige sesongen for Nasjonaloperaen i Bucuresti er fra september til juni.

Mulighet for Opera eller konsert på Atheneum på torsdag / dag 1. Konserten begynner kl 19.00 or er 
ferdig kl 21. Inngansgbilletten koster 100 NOK.

Romanias Atheneum er en byens store konsertsaler, helt i sentrum av Bucharest, en praktfull 
klassisk bygning, og en av de vakreste i byen, med sine søyler og store dom.



Et gigantisk thermisk bad med navnet Therme Bucuresti åpnet i januar 2016 ca 10 minutter utenfor den rumenske 
hovedstaden. Therme Bucuresti er Europas største i sitt slag.Rundt 1000 besøkende kan nyte området samtidig, i 
bassenger med 800000 levende planter rundt, spa, termiske basseng, badeland med aktiviteter.  Senteret er delt inn i tre 
hovedområder.

ELYSIUM - et luksusspa med ulike tilbud. Vanntemperaturen er 33 grader og lufttemperaturen som en rumensk sommer! 
Alle besøkende utstyres med at armband med datachips. Dette låser opp og igjen din oppbevaringsboks ( det finnes 4000 
av dem ) og åpner og lukker også omkledningsrommet med dusj du velger. Oppbevaringsboksen har stikkontakt eller 
wifilader for mobiletelefon som du kan legge igjen der. Omkledningsrommet har dusjkabinett, varmevifte,hårtørrer og speil. 
Hvis du glemmer igjen noe i dusj og omkledningsrommet, vil døren ikke åpne seg før du har tatt med deg alt.

THE PALM - for voksne som vil slappe av, områdets største bassenger med botanisk hage. Her har ingen barn under 16 år 
adgang uten i følge med foreldre.

GALAXY - for alle, men spesielt barnefamilier. Et badeland i megaklassen med mange aktiviteter, inkludert bølgebassenger.
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Mest stillte spørsmål:

Er Romania et trygt land?

Vi har fått mange spørsmål gjennom årene om Romania er et trygt land for norske turister. Nå har det kommet 
en oversikt og rangering av tryggheten i 159 land i verden. Her rangerer Romania som det 30 tryggeste landet i 
verden, godt plassert foran land som for eksempel England, Italia, Belgium eller USA. Som det står under 
Romania: Det verste som har skjedd en turist de siste årene er at han har blitt frastjålet en mobiltelefon. Se hele 
oversikten her: https://safearound.com/europe/romania

Er Romania EU medlem? Romania har vært medlem i European Union siden 2007.

Hva er lokalvaluta?

https://safearound.com/europe/romania
https://safearound.com/europe/romania

