
VLAANDEREN IN ROEMENIË
In de 12e eeuw werd Transsylvanië gekolo-
niseerd door de Saksen. Doorgaans wordt 
aangenomen dat het vooral Duitsers waren 
die zich hier vestigden. Dat klopt, maar in 
die periode verhuisde ook een belangrĳke 
minderheid ‘Flandrenses’ – Vlaamse boe-
ren en handelaars – naar Transsylvanië. 
Op uitnodiging van de Hongaarse koning, 
zowaar.

Tot op vandaag zĳn hier nog steeds Vlaamse 
sporen terug te vinden. Zo verwĳst het dorp 
Bărăbanț rechtstreeks naar Brabant, en zĳn 
er heel wat Roemeense gezegden die zin-
spelen op Vlaanderen of Vlamingen.

SIXTIJNSE KAPEL VAN HET OOSTEN
Benieuwd naar de historie van de Saksische 
kolonisten, en de voormalige thuissteden 
van deze vergeten Vlamingen? Een van 
de belangrĳkste nederzettingen is Sibiu.  

Bezoek er de middeleeuwse binnenstad en 
de Brug der Leugens, de eerste gietĳzeren 
brug van Roemenië. Volgens de legende zou 
die instorten als je op de brug een leugen 
vertelt.

In Sighișoara bezoeken we de citadel, ge-
klasseerd als Unesco Werelderfgoed. Een 
bezoek aan de klokkentoren, overdekte 
trappengang, kathedraal, steegjes en stads-
muren, dompelen je helemaal onder in de 
historische sfeer.
Zin in nog meer Unesco Werelderfgoed? 
Dan mag je de beschilderde kloosters van 
Boekovina zeker niet overslaan. Zoals de 
kloosters van Moldovița en Voroneţ, bĳge-
naamd ‘de Sixtĳnse kapel van het Oosten’.

GROOTSTE GEBOUW VAN EUROPA
Andere hoogtepunten op deze rondreis zĳn 
het kasteel van Dracula in Bran en een rond-
leiding door de middeleeuwse stad Brașov. 

Gefascineerd door Unesco Werelderfgoed? Dan moet je écht op deze 8-daagse rondreis naar Roemenië. 
De beschilderde kloosters van Boekovina, de middeleeuwse citadel van Sighișoara en tal van kastelen en 
forten doen bĳ menig cultuurliefhebber het hart sneller slaan. Dat hier ook een stukje Vlaamse geschiede-
nis mee gemoeid is, doet dat des te meer. In het najaar is Roemenië zelfs het gastland van Europolia 2019.

Het Vlaamse tintje  
van Transsylvanië

ROEMENIË

We sluiten af met een panoramische tour 
in Boekarest. Welke toppers je hier ont-
dekt? Het oude Koninklĳk Paleis (nu een 
kunstmuseum), het Revolutieplein en het 
Parlementspaleis: het grootste gebouw van 
Europa.

  Sinds 38 jaar is MaxiTours de referentie voor reizen 

in Roemenië. Hun gepassioneerd team trekt elk 

jaar rond in dit geweldige land om exclusieve 

programma’s uit te kiezen en te creëren. Vraag  

ernaar bij ons, uw reisagent.

Vertrekdata Rondreis 
Roemenië
(ook individueel mogelĳk)

Het verrassende Transsylvanië ont-
dekken op 8-daagse groepsreis? Dan 
kan je aansluiten op volgende vertrek-
data: 19 mei, 2 jun, 18 aug en 8 sep 2019.

Wie liever op eigen houtje op pad gaat, 
kan dit programma ook als individu-
ele fly and drive inplannen. Vraag ons  
vrĳblĳvend naar meer informatie.

Het kasteel van Dracula in Bran

Sucevita-klooster in Boekovina
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