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Utkast Dag til dag program KNoK – Transilvania, mandag 22. juni – 

torsdag 2. juli 2019. Endringer kan forekomme. 
 

Dag 1 – mandag 22. juni  Fly Oslo. – München – Sibiu. Buss til Magura. 

Avreise Oslo/Gardermoen kl. 11:50 med Lufthansa, via München (ankomst 14:00 og avreise 

videre 15:05), og vi lander i Sibiu kl. 17:45 (klokka skrus én time fram). –Se alternativ 

reiserute via Wien i invitasjonen.  

Vi tar ut noen kontanter på flyplassen i Sibiu, på kortautomat. Rumensk myntenhet er én leu, 

flere lei. Valutabetegnelse (ticker) er RON. Kurs per dato for 100 lei er ca. 2,10 NOK.  

På flyplassen møter vi vår sjåfør for hele turen, Sándor Károly (rumener av ungarsk 

opprinnelse og med klengenavnet Karcsi). Han disponerer en 20-seters buss med en mindre 

henger, og han har vært vår faste sjåfør på alle reiser. Vi tar hovedveien retning Brasov, på 

nordsiden av Sør-Karpatene, passerer Fagaras, tar S ved Sercaia, passerer Zarnesti og 

ankommer målet for dagen, som er den lille rumensk befolkede landsbyen Magura. 

Beliggende ca. 1000 moh. i fjellene i nasjonalparken Piatra Craiului, SV for Brasov. Ca. 3,5 

t kjøring med stopp. - Innkvartering på Villa Hermani. Stedet drives av Hermann og 

Katharina Kurmes, med firmaet Carpathian Nature Tours som merkevare. Link: 

www.cntours.eu. Sein middag etter en lang dag. 

 

Dag 2 -  tirsdag 23. juni  Magura m/omegn 

Kanskje våkner vi til lyden av ljåer som slipes, eller en to-hjuling i bruk. Vi blir traktert med 

lokale produkter til frokost, og smør nistepakke, før vi vandrer ut i landskapet. Tanaquil viser 

oss noen hemmeligheter fra plantenes (og orkideenes verden), og vi tar for oss det som måtte 

komme, i botanikertempo. Per Øystein tilbyr en rundtur i litt høyreliggende strøk, med både 

skog, beitemarker og slåttemarker (vi leiter kruttbrenner!). – Bjørnen har stadig endevendt 

maurtuene! - Ca. kl. 16 på ettermiddagen tar buss og sjåfør oss de få kilometerne ned til 

Zarnestikløften. Et kjent sted for fuglekikkere, med målarten murkryper. (Vi fant den 

hekkende her i juni 2011 og 2017/2018/2019.) Kløften har også en spennende flora og øvrig 

fauna, og vi bruker sein ettermiddag her. Middag på bosted. 

 

Dag 3 -  onsdag 24. juni Magura m/omegn 

Frokost med niste for lunsj i felt. Etter frokost rusler vi nedover dalen for et hjemmebesøk hos 

familien Jinga. Vi møter Andreaa som er engelsktalende (og vår tolk) og jobber i Brasov, 

men hjelper familien med aktiviteter på gården. 4 generasjoner vil ta imot oss, og vise oss 

hverdagen på et lite småbruk, for denne rumenske familien.  

  

Ettermiddag: Tilbud om «bjørnesafari» under oppholdet i Magura. Vertene på Villa Hermani 

samarbeider med et lokalt utforingssted for bjørner. Her blir det lagt ut mais, og ville bjørner 

kommer hit for å spise. Tilbud til de av dere som ønsker å være med på dette. Greie 

fotomuligheter. Kostnad 50 euro. (Inngår ikke i forhåndsbetaling.) Kjøretid med bussen ca. 

1t+ hver vei, og avreise ca. 16. Tidligere deltakere kan fortelle om maks 10 bjørner, og én 

gang også en ulv. Tidlig middag på bostedet (for de som ønsker bjørnesafari). Middag på 

kvelden for øvrige. - Øvrige deltakere bruker tiden i nærområdet fra bostedet for videre 

vandringer og oppdagelser.  

 

Dag 4 – torsdag 25. juni, Magura – Brasov – Tusnad - Miercurea Ciuc - Gyimes  

Frokost, utsjekking av romma og pakking i bussen. Fra Magura passerer vi etter en drøy times 

kjøring den største av de saksiske byene, Brasov (Kronstadt på tysk). Videre går turen 

retning NØ i varierende landskap. Gjennom flere mindre landsbyer, mange med ungarere i 

http://www.cntours.eu/
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majoritet, og gjennom den større byen Miercurea-Ciuc (ca. 2 t kjøring), med et handlestopp. 

Matpakke underveis (Tusnad?), og vi speider småskrikørn fra bussen. 

Vi tar av hovedveien videre NØ, og stopper ved det høyeste punktet - 1159moh., «Porten til 

Gyimes (eller Ghimes)». Her har vi mulighet for ulike vandringer, og i ulikt tempo, men de 

botaniske verdiene er store uansett hvor vi går. Tanaquil guider de som vil fordype seg i 

botanikken, mens andre kan få seg en noe lengre gåtur. 

Sein ettermiddag ankommer vi Gyimes (ytterligere en time). Her skal vi få innblikk i den 

tradisjonelle drifta i dalen med hjelp fra våre gode venner, ekteparet Attila Sarig og Reka 

Simo med 3 barn, øvrig familie og ressurspersoner. Tid for gjensyn og glede (Attila har 

vært på slåttekurset på Ryghsetra årlig 2011-2018.) Vi bor 3 netter i sidedalen Aldomas, og 

blir forlagt på ulike steder nær hverandre. Middag på tunet. 

 

Vi er nå i ungarsktalende Csango-land, i Trotusdalen rett innenfor grensa til regionen 

Moldova (også skrevet Moldavia), øst for Transilvania. (NB, må ikke forveksles med landet 

Moldova, Ø for Romania). ”Om Csango, fra Wikipedia: The Csango people (Romanian: 

Ceangăi, Hungarian: Csángók) are a Hungarian ethnographic group of Roman Catholic faith 

living mostly in the Romanian region of Moldavia, especially in the Bacău County. Their 

traditional language, Csango, an old Hungarian dialect is still in use, though the larger part 

of them speak Romanian.”  

 

Dag 5 – fredag 26. juni, Aldomasdalen - NB! Program kan evt. byttes mot dagen etter.  

Vi samles på tunet, under taket av den lille kjøkkenbygningen, og får servert frokost med alle 

de gode hjemmelagde produktene fra vertskapet.  

Etter frokost, og med medbrakt lunsj, vandrer vi først opp til nærstølen – Attilas familie har 5 

kuer -, der vi den første bolken får en innføring i hvordan de lager ost. Vi fortsetter videre 

oppover på en åskam med flott utsikt, dominert av slåttemarker, men vi er også i historisk 

viktig landskap fra første verdenskrig (Attila vil fortelle oss). Spor etter nattens besøk av bjørn 

må vi også leite etter. Etter mer tid i felt, og enda flere slåtteenger, kommer vi tilbake til basen 

i Aldomas for kveldsmat.  

 

Dag 6 - lørdag 27. juni. Slåtteenger i fjellet, Orodik. 

Fremdeles under Attila og Reka sine vinger, legger vi turen til de høyest beliggende 

slåtteengene i drift i dalen (opp til 1300 moh.), i området Orodik. Vi kjører bussen ett stykke, 

før vi nok engang får en fantastisk vandring innen vi når fram til Attila sine slåtteteiger. Vi 

bruker dagen her, inkludert varm lunsj – normalt gulasj kokt over åpen varme i 4+ timer -. 

Mulighet for vandring ned til dalen før ny ettermiddag og kveld i Aldomas. Middag på tunet, 

og kanskje et kulturinnslag? 

 

Dag 7 – søndag 28. juni. Gyimes – Miercurea Ciuc – Homorod - Odorheiu Secuiesc – Rupea 

–Viscri Vi tar farvel og forlater Aldomas. Etter en stopp i Miercurea Ciuc tar vi V og passerer 

et større skogområde og landsbyer i et bølgende landskap. Lunsj venter oss i Balle Homorod. 

Etter Odorheiu på småveier og landsbyer – «storkeveien» - før vi ankommer Rupea, og 

deretter til Viscri (Weisskirch). Totalt ca. 4 – 5 timer kjøretid. 

Bosted 3 netter hos Mihai & Raluca Grigore – www.viscri125.ro. Middag to kvelder og 

frokost her alle dager. Viscri innehar et par små butikker og barer.   

Om området, fra Viscri med mer: www.mihaieminescutrust.org 

Generell info/linker: www.fundatia-adept.org og www.discovertarnavamare.org  

Ku, hest og geit hjem fra beite, blir kveldens høydepunkt! 
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Dag 8 – mandag 29. juni Viscri m/omegn 

Hyggelig frokost på terrassen på vårt bosted. Syngende pirol? De mest ivrige har kanskje fått med seg 

føring av dyra ut til dagsbeite, tidlig morgen (06.15?). Er et must!! På kvelden får vi med når kuer, 

hester og noen geiter kommer tilbake til landsbyen. Det er et «tidløst skuespill” man er vitne til. Dyra 

og gjeterne kommer hjem fra beite ca. 20.30 – 21.00. 

Kanskje får vi en vandring med Cristi Gherghiceanu som guide. Cristi har vokst opp i landsbyen, og 

foreldrene - Gerda og Nico - driver lokal servering, i bakgården. Cristi jobber som daglig leder i 

ADEPT, med kontor i Saschiz. Vi får til en stopp her, ved ADEPT sitt kontor med mye informasjon, 

samt en liten butikk med lokale produkter. 

Viscri er en av de klassiske saksiske landsbyene, med ca. 500 innbyggere. Etter utflyttingen av 

sakserne på tidlig 90 tall (de fikk tilbud om tysk statsborgerskap og 90 % av én million returnerte til 

Tyskland), er det nå bare igjen ca. 20 personer fra denne folkegruppen. Men kulturen lever fremdeles. 

Flertallet av innbyggerne er nå romfolk, mens de øvrig er rumenere.  

Vi besøker også Viscris mest kjente turistmål, den befesta kirka (fortified church), og prøver å få en 

guide med oss. Den er bygd i gotisk stil, er fra det 13. århundret, og fikk kringmur i 1525. Fra denne 

får vi et flott innblikk i landskapet.  

 

Hovedprogrammet under mandagen (alternativt bytte med dagen etter) vil være vandring opp til - 

Stelica sheepfold - ca. 2 km NØ for Viscri. Her er det Marcu Stelian som er driver. I 2010, da Per 

Øystein var her første gangen, hadde dette sambeitet ca. 1300 dyr, herav 750 melkesauer, samt 

ytterligere 550 lam fra samme året og fjoråret. Beitearelet er oppgitt til 2 000 dekar. Se link med 

informasjon om jordbruk & landskap i kommunene Bunesti og Saschiz, - fra Stelica og Victors 

sheepfold på s. 23 og 24: http://www.efncp.org/download/sibiu/HNV_conference_brochure1.pdf  

Vi får følge av hest og kjerre opp til stølen, og vi får servert lunsjen vår her oppe. Passer det med 

tidene får vi også oppleve melking av flere hundre sau for hånd. Pirol, rosenvarsler og tornskate er 

målarter under vandringen. 

 

Middag hos Gerda og Nico Gherghiceanu på kvelden, i et av nabohusa i Viscri. Herlig hjemmekoselig 

miljø, hos dette ekteparet av saksisk/rumensk opprinnelse. Hva er mer naturlig, etter dagens 

opplevelser, enn at de slakter ett lam for oss, og at vi får servert Gerdas smakfulle lammegryte. Hun er 

viden kjent for sine kokekunster. Vi får servert maten i en klassisk saksisk bakgård, og vertskapet 

deler gledelig historien. 

 

Dag 9 – tirsdag 30. juni, vandring Mesendorf - Viscri  

Vi prioriterer en heldags vandring (14 km/4-6t) fra nabolandsbyen Mesendorf og tilbake til Viscri, 

gjennom slåttemarker, beitemarker og skog. Spennende vandring gjennom ulike biotoper og med et 

særs rikt plante-, insekt- og fugleliv (pirol og hakkespetter). Vi bruker bussen til Mesendorf. Utenfor 

Mesendorf finner vi også et gårdsbruk/selskap med flere enn 100 vannbøfler i besetningen. Melka 

herfra blir bl.a. brukt til produksjon av sour cream/smântâna og ekte mozzarella.  

- Eller (for noen?) bare rett og slett en rolig dag i Viscri! Landsbyen er full av unike detaljer.  

Middag på bostedet hos Mihai og Raluca. 

 

Dag 10 – onsdag 1. juli, Viscri – Sibiu  

Tilbud om en tidlig morgenvandring m/PØK, der vi bl.a. lytter etter spillende åkerrikse og pirol. Etter 

frokost pakker vi sammen og forlater Viscri. Bussen tar oss til Sibiu (Hermannstadt på tysk), med ca. 

150 000 innbyggere. Ca. 3,5t kjøring. Her innkvarteres vi på Hotel Ibis Sibiu, beliggende et steinkast 

fra gamlebyen. Fri vandring i byen på ettermiddagen, der man også finner seg en matbit for lunsj. 

Reiseleder invitere til den siste middagen for gruppa (ca. kl. 20:00) på en av byens mange spisesteder. 

 

Dag 25 – torsdag 2. juli.  Hjemreise 

Tidlig avreise (Lufthansa, Sibiu – München) kl. 06:15. Med taxi til flyplassen, fra hotellet kl. 05:00. 

Ankomst Gardermoen 11:05. Se alternativt seinere avreise fra Sibiu, via Wien.    

 

PØK juli 2019 

http://www.efncp.org/download/sibiu/HNV_conference_brochure1.pdf

