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10 dager : 14. - 23. september 2018 

Trivelige Szentendre 

Peles Slott i Romania 



Dag 1, fredag 14. september 2018 : 
Åmli – Hynnekleiv – Birkeland / Sørlan-
det – Oslo Lufthavn Gardermoen, ca 
350 km : Vi starter ut fra Åmli på for-
middagen og kjører om Dølemo, til Sve-
nes og Hynnekleiv og videre forbi Here-
foss til Birkeland og Lillesand. Herfra 
fortsetter vi innover E18 mens vi blir 
bedre kjent med våre øvrige reiseven-
ner. Stopp underveis legges inn med 
jevne og behagelige mellomrom. Dagens 
middag spiser vi like i nærheten av Oslo 
før vi kjører det korte stykket frem til 
et av hotellene ved Gardermoen for 
overnatting frem til neste dag. 
  

Dag 2, lørdag 15. september 2018 : 
Oslo Lufthavn Gardermoen – Szenten-
dre - Budapest, ca 50 km : Tidlig fro-
kost og avreise fra hotellet. Vi kjører 
det korte stykket bort til flyplassen og 
er klar for avreise med Norwegian kl 
08.35 til Budapest, med beregnet an-
komst allerede kl 10.55. Når vi lander i 
Budapest, står Olav og bussen fra Risdal 
Touring klar. Raskt kjører vi til den tri-
velige og flotte byen Szentendre, belig-
gende litt nord for Budapest. Byen har 
ca 25.000 innbyggere – og Szentendre 
har lenge gått for å ikke være så tu-
ristifisert som eksempelvis Budapest. Vi 
får derfor kanskje et noe mer autentisk 
inntrykk av Ungarn her. Spesielt forster-
kes nok det inntrykk hvis man besøker 
friluftsmuséet Skanzen – men også en 
rusletur i byens gågate, Boganyi ut, vil 

gi noe av samme opplevelse. Her finnes 
flere gode og gunstige restauranter. 
Utpå ettermiddagen kjører vi frem til 
vårt hotell for overnatting. Om kvelden 
kjører vi sammen til en hyggelig og lokal 
restaurant hvor vi får oppleve folklore-
show samtidig som vi spiser middag.  
  

Dag 3, søndag 16. september 2018 : 
Budapest - Szeged, ca 150 km : Frokost 
på hotellet. Før vi forlater den ungarske 
hovedstaden, skal vi ha en liten byrund-
tur og sightseeing med vår lokalkjente 
og svensktalende guide, Suzanna. Impo-
nerende by! Tidlig på ettermiddagen 
fortsetter vi sørover, over et vidstrakt 

slettelandskap og 
frem til Szeged – Ung-
arns tredje største 
by. Byen er for øvrig 
kjent for alle sine 
timer med solskinn 
årlig, mer enn 2.000 
timer årlig i tallet – 
og har i Ungarn derfor 
tilnavnet 
«solskinnsbyen». El-
ven Tisza renner 
gjennom byen, en elv 
som har sitt utspring i 
de østlige Karpatene 
og som etter hvert 
renner sammen med 
Donau mot Svarteha-
vet. Mandag formid-

dag har vi til egen disposisjon i byen, 
som har omkring 170.000 innbyggere og 
dermed et rikholdig tilbud av butikker, 
kaféer og fortausrestauranter. Slikt vi 
nordmenn vet å sette pris på når vi er 
på reise! Middag og overnatting på vårt 
hotell. 
  

Dag 4, mandag 17. september 2018 : 
Szeged – Arad – Sibiu - Brasov, ca 540 
km : Vi starter dagen med frokost før 
avreise. Ferden i dag skal ta oss inn i 
Romania og frem til området Transylva-
nia – nesten et mytisk område som jo er 
uløselig knyttet til alle historiene om 
grev Dracula. Med jevne og behagelige 
mellomrom stopper vi underveis. Langs 
veien vi kjører, får vi også et inntrykk 
av den forskjellen der er i Romania mel-
lom by og land. Kjøreruten bringer oss 
frem til Brasov, en by som har omkring 
250.000 innbyggere. Innsjekking for 
middag og overnatting 3 netter på vårt 
hotell med god beliggenhet.  
  

Dag 5 og 6, tirsdag 18. og onsdag 19. 
september 2018 : Opphold i Brasov og 
utflukter : Frokost på hotellet alle da-
ger mens vi oppholder oss her. Første 
formiddagen får vi med oss en lokal-
kjent guide, engelsktalende – til å for-
telle oss litt mer om denne spennende 
byen. Ettermiddagen denne dagen har vi 
lagt opp til en utflukt. Byen Brasov er 
kjent for sin middelaldersjarm og sitt 

Bli med på jubileumsreise – tur nr 30 som 
Wenche Myrvang organiserer sammen med Ris-
dal Touring. Vi liker å tilby våre gjester nye 
muligheter! Ved å kombinere ulike reisemåter, 
klarer vi nettopp å tilby nye og opplevelsesri-
ke muligheter. Turen vi her har satt sammen, 
tar oss med fly til Budapest – hovedstaden i 
spennende Ungarn. Litt bli-kjent her, før vi 
fortsetter til Szeged, sør i Ungarn. Videre inn 
i Romania til spennende opplevelser her. Vi 
får gjøre oss kjent med Transylvania – og vi 

bor 3 netter på ett og samme hotell i Brasov 
før vi fortsetter til Timisoara for å bo også 2 
netter der. På turens nest siste dag krysser vi 
over grensen fra Romania til Serbia, frem til 
Beograd og et ørlite besøk her, før vi setter 
kursen hjemover. Reisen hjem går raskt med 
fly, sen ankomst til Oslo – overnatting på et 
av våre hoteller ved Gardermoen og rolig, be-
dagelig hjemreise på turens siste dag. Rundtu-
ren vår er lagt opp slik at vi får korte dagse-
tapper å kjøre, og med mye artig program. 

 Sibiu - torget 

Budapest 



godt bevarte, historiske sentrum. Midt 
på dagen setter vi oss i bussen og kjører 
en knapp times tid ut av byen, frem til 
Bran hvor vi finner Draculas slott. Vi får 
høre historien om Vlad Dracula og vam-
pyrene – og de som vil, kan ta turen inn 
i slottet. Forhåpentligvis får vi alle med 
videre derfra! Neste, lille etappe fører 
oss frem til slottet Peles. Et imponeren-
de byggverk med over 170 rom. Slottet 
ble bygget i årene 1873 – 1914 av Kong 
Carol I av Romania, og det var faktisk 
det første slott som fikk innlagt strøm, 
elektriske heiser, sentralstøvsuger og 
sentralvarme! Under kommunistperio-
den ble slottet beslaglagt av myndighet-
ene, men etter Ceausescus fall i 1989 – 
ble slottet igjen i 1990 åpnet for all-
menheten. Andre dagen, etter nok en 
trivelig kveld i Brasov, under oppholdet 
– kjører vi utflukt til Sighisoara. Av 
mange kjent som selveste perlen i Tran-
sylviana. Fra middelalderen kjent som 
en av «Siebenbürgen», en av de 7 vikti-
ge, tyske festninger – som beskyttet 
sakserne lenger nord. I underkant av 
30.000 innbyggere bor der nå. Med sin 
sjarmerende gamleby og sentrum, vil vi 
trives her. På ettermiddagen besøker vi 
en liten landsby og kjøper oss en tradi-
sjonell lunsj samtidig med vinsmaking. 
Romania er stor produsent av gode vi-
ner, både røde og hvite, og vi får høre 
mer om vinproduksjonen i området. 
Middag i Brasov igjen også denne kvel-
den. 
  

Dag 7, torsdag 20. september 2018 : 
Brasov - Sibiu – Timişoara, ca 420 km : 
Frokost på hotellet. Avreise og vi kjører 
vestover. Formiddagen bruker vi på å ta 
oss frem til Sibiu, en velkjent by i Ro-
mania som bl.a. var en av Europas ut-
valgte kulturhovedsteder for noen år 
siden. Denne byen er også en av de 7 
tyske «borgbyer», Siebenbürgen. Histo-
risk skal de første tyskere, sakserne, ha 
slått seg ned i byen år 1147 – og i den 
tyske perioden gikk byen under navnet 
Hermannstadt, som også den dag i dag 
er det tyske navnet på byen. Omkring 
150.000 innbyggere bor her, og i løpet 
av et par timer midt på dagen får vi et 
godt inntrykk av Sibiu. Gamlebyen er av 
flere anerkjente magasiner kåret til å 
ha en av Europas vakreste gamlebyer. 
Når vi forlater byen, kjører vi frem til 
Timişoara – hvor vi skal bo 2 netter på 
vårt hotell med sentral beliggenhet. 
Middag på hotellet om kvelden. 
  

Dag 8, fredag 21. september 2018 : I 
Timişoara : Som vanlig, frokost på ho-
tellet. Vi møter også denne formiddagen 
en lokalkjent guide som tar oss med på 
en liten byrundtur. Også dette er en 
storby med sine omkring 320.000 inn-
byggere. Det slår oss også, når vi får 
innsikt i dette – hvor omfattende histo-
rie mange av disse byene har. Timişoara 
var faktisk utspring for revolusjonen i 
Romania i 1989 – og vi får høre hele 
sammenhengen på turen. Vi er også i en 
by som har lært seg å leve med ulike 
trosretninger, så som romersk-katolsk, 
serbisk-ortodoks, romansk-ortodoks osv. 
– og mange av disse trosretningene har 

sine egne, imponerende kirker og kate-
draler. Vi får tid til å bli bedre kjent 
med byen, og vi får også tid til å flanere 
litt i området rundt Piaţa Victoriei – det 
trivelige sentrum av byen. 
  

Dag 9, lørdag 22. september 2018 : 
Timişoara – Beograd – Nikola Tesla-
flyplassen, Beograd – Oslo Lufthavn 
Gardermoen, ca 170 km : Dagen starter 
med frokost på hotellet. Snart pakker vi 
oss ut i bussen, og vi fortsetter mot den 
rumensk-serbiske grensen. Litt tid for 
formaliteter kan vi påregne her, før vi 
fortsetter kjøreturen frem til Beograd. 
Vi får med oss en lokalkjent byguide i 
Beograd, forhåpentligvis skandinaviskta-
lende. Beograd er en storby med ca 1,6 
mill. innbyggere. Byen har alltid hatt en 
svært strategisk beliggenhet ved sam-
menløpet av elvene Donau og Sava. I 
dag er byen blitt en av de «hippeste» 
storbyer i Europa, som stadig anbefales 
å reise til av reiselivsmagasiner verden 
over. Nå preges byen av å være i økono-
misk vekst, med gamle og nye bygninger 
om hverandre – og et bybilde som pre-
ges, dessverre, av forskjeller folk i mel-
lom – men også de nyeste bilmodeller og 
mest moderne moter. Middag spiser vi 
sammen før vi kjører til flyplassen – med 
navnet Nikola Tesla Airport, ikke uten 
historisk begrunnelse. Kl 21.00 letter vi 
med Norwegian til Oslo Lufthavn Gar-
dermoen. Beregnet ankomst kl 23.55 og 
straks etter kjører vi frem til hotellet 
vårt for overnatting.  
 

Dag 10, søndag 23. september 2018 : 
Oslo Lufthavn Gardermoen – Sørlan-
det / Birkeland – Hynnekleiv - Åmli, ca 
350 km : Vi bevilger oss en litt lat start 
på dagen, nyter en – på denne turen – 
god og siste hotellfrokost før vi igjen 
finner våre seter i en behagelig turbuss. 
Ferden fører oss frem forbi vår hoved-
stad, ut langs E18 gjennom Bærum og 
Asker. Snart passerer vi Drammen og 
gjennom Vestfold til Larvik og Tele-
mark. Tidlig på ettermiddagen nærmer 
vi oss Aust-Agder og etter hvert som vi 
kommer til avstigningsstedene. 

10 dager fra 
kun kr 11.990,- 

pr person i delt dobbeltrom ved 
påmelding før 1. juni 2018,  

deretter kr 12.990,- pr person 
 

Avreisedato: fredag 14. september 
2018 - retur søndag 23. september 
 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsbusser t/r påstignings-
sted - Oslo Lufthavn Gardermoen 

 rundreise Budapest - Romania - 
Beograd med Olav Lj. Risdal som 
sjåfør og i Risdal Touring - buss 

 Wenche Myrvang som reisevert-
skap og lokalguide på deler av turen 
i Romania 

 lokalguide i Budapest, Timisoara 
og Beograd 

 flyreise Oslo Lufthavn Gardermoen 
- Budapest og Beograd - Oslo Luft-
havn Gardermoen med Norwegian 

 totalt 9 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 
stjerners hoteller underveis 

 tilbud om utflukter som beskre-
vet, eventuelle inngangsbilletter 
betales i tillegg av hver enkelt 

 9 frokoster og 9 middager under-
veis på hoteller eller restauranter, 
en av middagene som folkloreshow i 
Budapest på turens 2. kveld 

 alle flyavgifter og –skatter, veiav-
gifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene, 
kr 1.800,- pr person totalt for alle 9 
nettene på hotell. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

Draculas slott i Bran 

Utsikt - vakker natur! 



Fra Nissedal / Åmli / Birkeland 
Nissedal, v/ busshpl. RV41 kl 09.25 
Treungen, busshpl. RV41  kl 09.50  
Tjønnefoss, v/ kroa  kl 10.00 
Åmli, v/ busstasjonen  kl 10.25 
Dølemo, krysset   kl 10.40 
Svenes, busshpl.   Kl 10.50 
Hynnekleiv    kl 10.55 
Herefoss, busshpl. v/ butikken kl 11.05 
Birkeland, tomta   kl 11.35 
Lillesand, Gaupemyr  kl 12.00 
Grimstad, Øygardsdalen  kl 12.20 
Arendal, Harebakken  kl 12.45 
 

Dersom du har spørsmål om turen, eller 
spesielle ønsker - ta gjerne kontakt med 

Wenche Myrvang 

  905 66 149 
 

Påstigning mellom disse stedene kan også 
selvsagt avtales ved påmelding til Risdal 

Touring AS  37 93 15 15. 

Wenche Myrvang og Olav Lj. Risdal peker på kartet hvor reisen i september bringer hen! 
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Sighisoara i Romania 

Beograd, Serbia 


