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Oplev Østeuropa på kryds og tværs!
Med fokus på Rumænien – Ungarn
Bulgarien – Republik Moldova – Ukraine
Et uspoleret landskab, lande med store kulturelle værdier. Lande som økonomisk,
mentalt og menneskeligt blev kørt ned under det tidligere styre. Et folkefærd,
som trods fortiden, modtager dig med en uhørt gæstfrihed!
En rejse du aldrig glemmer, her får du noget for
pengene. Selv dine lommepenge rækker utrolig langt!
OBS. Dansktalende rejseleder, nemlig ejeren.

Her kommer du som gæst, men rejser som ven!

Lidt om os
JS Rejser var blandt de allerførste i Europa, der
arrangerede rejser til Rumænien efter revolutionen.
Vores kunder er oplevelsesfolket, der ønsker personlig betjening af chefen selv. Vi har noget helt specielt
at byde på, netop fordi vi har en enorm indsigt og
berøringsflade i Rumænien. Denne ekspertise har vi
oparbejdet gennem de seneste 27 år, dels via vores
humanitære arbejde og kulturelle udveksling, dels
via de mange turister, vi gennem årene har vist rundt
i Rumænien. Mange af vore rumænske kontakter er
skabt i forbindelse med Jørn Sørensens samarbejde
med Det Danske Udenrigsministerium, som vi har
udarbejdet kurser for – til rumænere. Den bedste
hjælp, rumænerne kan få nu, er, at udlændinge kommer og besøger deres land, samt at nogle beslutter sig
for at investere i – og eventuelt starte firma i Rumænien.
Vi har erfaret, at kombinationen fly/ bus, er den mest
optimale rejseform, når man ønsker oplevelser fra
start til slut. Vi forsætter med den løsning, som vi har
startet i 2017 for at spare tid på rejsen fra Danmark til
Rumænien. Vi flyver derfor fra Billund til Cluj Napoca, Bukarest, og retur – afhængigt af, hvilken rejse
I vælger. Der kan også arrangeres afgang fra Malmö i
Sverige eller Kastrup / København, hvis flytiderne
passer med den rejse, I vælger. Derefter er der lokal
bus rundt på vores tur.

Netop fordi vi nu forsætter med flytransport, vil
vi lige gøre opmærksom på, at flyselskabet har ret
til at ændre flyvedatoen og tidspunktet. Skulle det
ske, vil vi give jer besked hurtigst mulig.
Når I rejser med os, får I både hjerte og sjæl med
på ferie, og I kan fra jeres behagelige sæde i bussen
opleve det smukke rumænske landskab. Vi samarbejder med et nyt busfirma, der har dygtige chauffører
tilknyttet. I 2010 var der generationsskifte i JS Rejser,
da Jørn Sørensen (JS) gik på pension, og Carmen
Vele overtog roret. JS og Carmen kender Gud og
hver mand i alle egne af Rumænien. Carmen er født
i Rumænien, så hun kender alt til landet, sproget og
kulturen – og derudover taler hun perfekt dansk. JS
hjælper stadig.

Vores bus i Rumænien
I marts 2019, blev vores lille rejseselskab udnævnt af Foreningen
Danske Rejsejournalister som
Årets Rejsebureau. I begrundelsen
for prisen blev det fremhævet, at JS
Rejser gør en ekstraordinær indsats
for danskeres ferie i udlandet, at
hjerte og sjæl er med i arrangementerne, og at man især i Rumænien
gør meget for at skaffe de rejsende i
nærkontakt med lokalbefolkningen.
Det er vi stolte af!

Vi flyver med Wizz Air.

HUSK at fælles samvær og rejselederens informationer er en vigtig del af en god rejse –
Her skabes der sammenhold!
Ring til os på tlf. 2149 0357 eller 2365 0457.
Vi er stadig nogle af de første – og eneste – der arrangerer kontinuerlige ture til Rumænien.
Du er også velkommen til at sende en e-mail (carmen@jsrejser.dk eller info@jsrejser.dk)
for at bestille et specialprogram til netop den tur, der passer dig.
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Kurophold med helpension

Rejseplan 2020

Lavsæson 01. april – 14. juni 2020
15 september – 23. december 2020
8 dage ................................... kr. 7.495,00
11 dage ................................... kr. 8.995,00
15 dage ................................... kr. 11.995,00

Pris pr. person i dobbeltværelse:

APRIL
04. april – 8 dages rundtur

Transsylvanien........................ kr.
Tillæg for enkeltværelse.......... kr.

5.995,00
995,00

Højsæson 15. juni – 14. september.2020
8 dage ................................... kr. 8.495,00
11 dage.................................... kr. 9.995,00
15 dage.................................... kr. 12.995,00

MAJ
17. maj – 14 dages rundtur

Bukarest – Donaudeltaet - Bukovina – Transsylvanien................................. Kr. 9.995,00
Tillæg for enkeltværelse.......... kr. 1.995,00

JUNI
6. juni – 11 dages rundtur

Transsylvanien og Ungarn...... kr.
Tillæg for enkeltværelse.......... kr.

Der er ingen ekstragebyrer,
når du køber rejser hos os!
NB! Vi gør opmærksom på at flyselskabet har ret
til at ændre flydatoen og tidspunktet, og derfor vil
vi i god tid advare jer om disse ændringer.
Dagture:

8.495,00
1.495,00

Dagture købes separat i Rumænien. Alle tilkøbte
dagture er inkl. alle entrébilletter og frokost m/drikkevarer (tit og ofte hos private familier).

27. juni – 15 dages rundtur

Rumænien & Bulgarien.......... kr. 10.995,00
Tillæg for enkeltværelse.......... kr. 1.995,00

Kontakt os:
Har du spørgsmål eller ønsker til turen, så ring til
JS Rejser på tlf. 2149 0357 eller 2365 0457, eller
send os en e-mail på: carmen@jsrejser.dk eller
info@jsrejser.dk

SEPTEMBER
15. september – 15 dages rundtur

Rumænien – Republik Moldova –
Ukraine.................................... kr. 11.995,00
Tillæg for enkeltværelses........ kr. 2.495,00

OKTOBER
10. oktober – 8 dages rundtur

Transsylvanien & Bukovina.... kr.
Tillæg for enkeltværelse.......... kr.

Vigtigt vedr. bagage:
Hver passager må medbringe 1 stk. håndbagage af
højst 10 kg (mål 55x40x23cm) og 1 rygsæk
mål 40 x 30 x 20cm) samt 1 stk. kuffert,
(maks. 20 kg) ved check-in.

5.995,00
995,00

DU VIL SAMMEN MED OS OPLEVE
EN ANDERLEDES REJSE OG FÅ EN
FERIE, SOM DU ALDRIG GLEMMER!

Maks. tilmelding til rundturene - 25 pers. – Lukkede grupper, efter aftale.

På alle vores ture er følgende inkluderet i prisen:
• 4-stjernet bus eller minibus
• Fly tur/retur fra Billund
• Hotel med halvpension (ved kurophold, helpension)
• Frokost på rundturene, når vi skifter hotel
• Dansktalende guide
• Alle afgifter

Du får mange
oplevelser til lav pris!
RIGTIG GOD TUR!
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Generelt om vores ture
Hotellerne
Rumænien har ganske mange hoteller, typisk opført i
1970’erne og 1980’erne. Forholdene i landet har medført, at mange hoteller trænger til en modernisering –
det samme gælder i øvrigt mange andre bygninger i
Rumænien. Nye tider er på vej, så moderniseringerne
skrider stille og roligt frem. Samtidig ændres personalets forståelse for service langsomt fra: ”det, vi ikke når
i dag, når vi nok i morgen” til det niveau, vi kender i
Danmark. Vores hoteller er delvist privatiserede og er
derfor indstillet på at give en god og stabil service. Det
har ændret sig meget siden 2007, hvor Rumænien blev
medlem af EU. Hotellerne i Republik Moldova, Bulgarien og i særdeleshed Ukraine er efter forholdene utrolig dyre, men vi kæmper en kamp for at holde priserne
nede, og det er til dels lykkedes indtil nu. Alle vores hoteller er 3- eller 4-stjernede hoteller med gode forhold.

Prisen på vores dagture/oplevelsesture
Prisen på alle vores dagture ligger på 35-90 EUR pr.
person pr. tur. Alle turene er inklusiv frokost m/drikkevarer. Turene kan betales i EUR (eller DKK), helst i
små sedler.
Du læste rigtigt – det er meget billigt!
Kom og få én på opleveren!

Frokost indtages næsten altid hos private familier. Det
er både en oplevelse og en god, direkte måde at hjælpe
rumænerne på. Man kunne kalde det en slags ”hjælp
til selvhjælp”. Vi vil ikke love mere, end vi kan holde,
men vi er næsten sikre på, at du får rigtig mange uventede oplevelser. Der er ikke så mange turister endnu i
Rumænien. Men de turister, der kommer, besøger normalt kun de få kendte attraktioner. Så derfor opstår der
ofte sjove og impulsive episoder på vores ture, idet vi
kommer i egne, hvor man ikke så tit møder turister. Turismen er desværre faldende, det er charterselskaberne,
der udebliver. Problemet er, at hotelpriserne er for høje
i forhold til standarden – specielt ved Sortehavet. Vi har
Ved overnatning på bondegårde/pensioner er der sam- dog formået at holde vores priser nede, idet vi forhandme standard som på hotel, alle værelser er med eget bad ler direkte med hotellerne, og fordi vi har lave driftsudog toilet, men beliggenheden gør dem mere attraktive gifter. Det samme gælder i de lande, vi stikker næsen
og charmerende. Det er her man kommer til at mærke ind i: Republik Moldova, Ukraine og Buglarien.
den rumænske gæstfrihed, samtidig giver hvert sted os
Se omtalen af de enkelte ture her i kataloget. Du
også muligheden for at få en kulinarisk oplevelse.
er altid velkommen til at bede om et udførligt
dag-til-dag-program på netop den tur, du er inteDagture/oplevelsesture
resseret i. Vores rejser byder på oplevelser til den
Dagture/oplevelsesture bestilles og betales separat i
nysgerrige rejsende.
Rumænien. Turene fremgår af det dagsprogram man
Sammen med os kommer du på en
kan rekvirere. Man får det også tilsendt sammen med
anderledes rejse- eller studietur
rejsebeviset, og man kan så frit vælge, hvilke ture man
og
får
en oplevelse, du aldrig glemmer!
ønsker at deltage i. Der er arrangeret oplevelsesture,
hvor det ofte føles, som om tiden bliver spolet ca. 75
år tilbage! Vi prøver den traditionelle, rumænske mad
og den rumænske blommebrændevin Tuica – der er en
stærk oplevelse i sig selv – samt lokale vine.
Vi færdes i uspolerede bjerge med landsbyer, hvor vi
møder den rumænske befolkning og en ufattelig gæstfrihed. Vi indtager normalt frokost hos private. Det
hjælper også deres økonomi.
Turene udgår fra hotellet eller bondegården/pensionen,
hvor vi bor, og vi er tilbage igen sidst på dagen.
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Fakta om Rumænien
Nyttige gloser:
Goddag		
Buna ziua
Godmorgen		
Buna dimineata
Farvel			La revedere
Tak			Multumesc
Jeg hedder		
Ma numesc
Jeg er dansker		
Eu sunt danez

Beliggenhed: I Sydøsteuropa på Balkanhalvøen,
halvvejs mellem Ækvator og Nordpolen og ved
Donaus udløb i Sortehavet. Rumænien grænser op til
Ungarn og Serbien mod vest, Ukraine mod nord,
Republik Moldova og Sortehavet mod øst og
Bulgarien mod syd.
Areal: 237.500 km2

Økonomi: Rumænien har gode energiressourcer, den
rumænske økonomi står over for en række udfordringer. Den første er mangel på infrastruktur, herunder
motorveje i landet. Rumænien har 807 km motorvej
i januar 2019, hvilken er en del mindre end Danmark
på trods af, at landet er over fem gange større. Dog er
der sket en væsentlig udvikling de senere år. En anden
udfordring er den store forskel i velstand mellem land
og by. Langt det meste af den økonomiske vækst, som
Rumænien oplever i øjeblikket, er koncentreret i de
større byer. En tredje udfordring er den store mængde
af højtuddannede personer, som forlader Rumænien,
til fordel for lande, hvor lønningerne er højere. En stor
del vender ikke tilbage til Rumænien efterfølgende.
Rumænien har, på trods af udfordringerne, et stort
økonomisk potentiale. De lave lønninger gør landet
konkurrencedygtigt og attraktiv for virksomheder.
Landet har et stort areal god landbrugsjord samt adgang til energi og flere forskellige industrier som giver
gode forudsætninger for økonomisk vækst.

Befolkning: Ca. 19,3 mio. indbyggere, bestående af
84 % rumænere. Øvrige indbyggere er fordelt på
etniske ungarere og tyskere. m.m
Hovedstad: Bukarest med ca. 1,8 mio. indbyggere.
Officiel tid: 2 timer foran GMT (1 time foran Danmark). Sommertid som resten af Europa, fra sidste
søndag i marts til sidste søndag i oktober.
Klima: Fastlandsklima med årsgennemsnitstemperaturer på +11 ved Sortehavet i syd til +2 i Karpaterbjergene. Sommergennemsnit +24 og vintergennemsnit +3
Statsform: Republik.

Valuta/veksling: Leu (i flertal: Lei). Som noget nyt
kaldes den rumænske valuta også RON. Udenlandsk
valuta kan ind- og udføres uden begrænsning. Veksling kan foretages på vekselkontorer og i banker –
veksel-kursen varierer. JS Rejser tilbyder gratis veksling på hele turen, og vi veksler tilbage på hjemturen.
Desuden kan de fleste kreditkort benyttes i Rumænien.

Strømforsyning: 220V, 50 Hz vekselstrøm. De fleste
stikkontakter passer til danske stik.
Telefon:Mobiltelefon kan benyttes de fleste steder i
Rumænien. EU’s regler om roaming til hjemmetakst
betyder, at du ikke skal betale ekstra roaming afgifter,
når du bruger din mobiltelefon på rejser uden for dit
hjemland, uanset hvor det er i EU. Disse regler gælder, når du ringer (til mobil- og fastnettelefon), sender
SMS’er og bruger datatjenester i udlandet. Reglerne
gælder også, når du modtager opkald eller SMS’er
i udlandet, også selvom den anden person bruger et
andet teleselskab. Du betaler nøjagtigt den samme pris
for at bruge disse tjenester, når du rejser i EU, som du
ville gøre, hvis du brugte dem derhjemme. I praksis
vil det sige, at dit mobilselskab ganske enkelt opkræver den indenlandske takst for dit forbrug i udlandet
eller trækker forbruget fra din mobilpakke. Bemærk,
at de lande, der ikke er medlem af EU, har et helt andet prisniveau på data-roaming.

Priser: Rumænske varer er billige – set med en danskers øjne. Som illustration kan det nævnes, at en god,
rumænsk månedsløn svarer til ca. 6.000,00 kr. Læder- og skindtøj kan med fordel købes i Rumæni-en,
da priserne ligger fra 25 til 50 % af prisen i Danmark.
Det er også billigt at gå ud at spise på restaurant.
Toldbestemmelser: Ved indrejse må man medbringe
almindeligt rejsegods og andre genstande til eget brug
under opholdet under forudsætning af, at man tager
genstandene med ud igen. Man må også medbringe
medicin til personlig brug. Ved udrejse fra Rumænien
må man udføre 800 cigaretter, 10 liter spiritus, 90 liter
vin eller 110 liter øl.
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Festspil og folklore
Rumænien har mange traditioner, også talrige fest- og
folklorebegivenheder. Vi er så heldige, at vi har kontakt
til nogle af Rumæniens dygtigste og festligste grupper.
Grupperne udfolder sig med traditionelle og specielle
danse samt musikstykker fra området. Det oplever vi
på tætteste hold på vores rejser. En af grupperne har
desuden ved mange lejligheder gæstet Danmark. Du
vil opleve nogle fantastiske musikere og dansere, der
får hårene på armene til at rejse sig. En flot aften med
rumænsk dans og underholdning er en festlig afslutning på dit ophold i Rumænien, (hvis der er tilslutning nok). - Det er en stor oplevelse!

Private besøg
Vi spiser næsten altid frokost hos private familier. Man
skal ikke blive overrasket, hvis vi inviteres indenfor
hos en familie, da rumænerne er et meget gæstfrit folk.
Vi har på tidligere ture været ude for at blive inviteret
ind hos en tilfældig familie, vi kommer forbi. I det hele
taget skal du ikke blive overrasket over at få oplevelser
ud over det, der er nævnt i programmet.

Rumænerne er lige så nysgerrige
efter at møde jer, som I er efter at møde dem!
Drikkevarer
Mineralvand på flaske er udmærket og hedder ”Apa
Minerala”. Som aperitif får man sædvanligvis ”Tuica”
(blomme- æble- eller pæresnaps). Rumænien har
særdeles gode hvidvine og rødvine i mange varianter.
Vinen er generelt af bedre kvalitet end før, og her i
de seneste år, er der fremkommet rigtige mange små
private vingårde, som går efter høj kvalitetsvin. Lokalt
øl er udmærket i Rumænien, men også i Republik
Moldova, Ukraine og Bulgarien.

Vigtigt
Hvad man som dansker tager for givet er ikke nødvendigvis gældende i Rumænien, Moldova og Bulgarien. Vores gæster må påregne, at der kan komme
små ændringer og forsinkelser på dagturene, hvor
f.eks. fåreflokke, hestetrukne køretøjer eller oksekærrer kan forsinke bussen en time eller to – men så får vi
den oplevelse med. Klokkeslæt og aftaler flyder mere
her – det skal man bare lære at tage afslappet, når man
færdes i disse lande. Meget har dog ændret sig i det
seneste par år, hvor privatiseringen har ændret opfattelsen af en arbejdsindsats og gjort befolkningen mere
bevidste om god service.

Maden
Rumænerne har tradition for at spise godt og kraftigt,
men befolkningen har måttet kæmpe for at skaffe de
daglige fornødenheder ved at stå i kø i butikkerne. Det
er ikke nødvendigt mere, for nu styres økonomien af
de købelystne. På hotellerne er der ingen mangel på
madvarer. Da turisme jo betyder fremmed valuta, er
her rigeligt med mad og drikke. Morgenmaden består
typisk af brød, yoghurt, marmelade, ost, skinke, salami
og varme pølser. Frokost og middag er oftest en suppe
til forret, kalve- eller svinekød, fjerkræ eller fisk til
hovedret og et stykke kage eller en pandekage med syltetøj eller is til dessert. En national spise i Rumænien
er ”sarmale”, der består af fars blandet med ris og svøbt
i hvidkåls- eller vinblade.

Flyselskabet har ret til at ændre afgangsdato og
-tidspunkt, derfor kan det være fornuftigt at
bestille en rejse, hvor I har mulighed for at rejse en
dag før/senere end planlagt. Dette er generelt i hele
Europa, og det er ikke noget, vi har indflydelse på.
Det sker heldigvis meget sjælden.
Vi vil annoncere i god tid. Alle ændringer i programmet bliver sendt til jer via e-mail eller brev

vil ikke love mere,
end vi kan holde
– men til gengæld holder vi dét, vi lover!

Det SKAL man simpelthen prøve!
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Guidehjælp med mere

BUSSER
JS Rejser har et tæt samarbejde med et godt og solidt
busfirma
Rejseplan 2015 med dygtige chauffører, der er kendt med at
køre i28.østlandene.
Når du lander
i Rumænien, venter kr. 3.895,marts
9 dages tur
Cluj – Transsylvanien ( Påsken)
13. maj af en15størrelse,
dages rundtur der
Maramures
– Bukovina
– Transsylvanien
der busser
passer
til behovet
og kr. 8.495,13. maj
15 dages kurophold Baile Felix
kr. 9.995,antallet
af deltagere.
Busserne
er min. 3-stjernede. Der
03. juni
19 dages rundtur
Transsylvanien – Valakiet – Donau Deltaet kr. 8.995,03. juni øl og19vand
dages kurophold
Baile Felix
kr. 12.695,kan købes
i den udstrækning,
det er muligt.
27. juni
21 dages rundtur
Transsylvanien – Valakiet – Bulgarien
8.995,Der køres
naturligvis
med det
antal chauffører, der erkr.
21. juli
9 dages tur
Sponsor tur
kr. 3.495,nødvendig
overholde
gældende
køre-hviletidsbe05. august for at
21 dages
rundtur
Rumænien
– Rep. Moldova
– Ukraine / Odessa kr. 8.995,09. september
14 dages rundtur
Transsylvanien
kr. 5.695,stemmelse.
Vi kører
med røgfri
busser.
26. september
12 dages rundtur
Bondegårdsferie Maramures – Transsylvanien kr. 4.995,Husk10.atoktober
ved bestilling
kan du samtidig be- kr. 3.895,9 dages tur af rejsen,
Cluj – Transsylvanien
stille busplads. Der er ingen ekstra gebyr på bestilling
Merpris for enkeltværelse
af
pladsen i bussen. Kører vi i minibus med en lille
• 9 dages tur
kr. 875,• 15 dages tur
kr. 1.495,gruppe,
• 12 dages tur så gælder
kr. der
875,- de samme
• 19 dagesregler.
tur
kr. 1.750,-

Firmaets ejer, Carmen Vele, der taler flydende dansk –
om end med jysk accent og tidligere ejer Jørn Sørensen
(JS) er nok dem i Danmark, der kender Rumænien
bedst. JS er gået på pension og arbejder nu på frivillig
basis i firmaet JS Rejsers team. Det har ry for at være
det bedste rejseselskab til at arrangere rejser i Rumænien. Vi vil gøre alt for, at I får en god ferietur med
masser af oplevelser.

• 14 dages tur

Team JS Rejser
I vil blive guidet rundt, og der vil også være fridage,
hvor man kan opleve byen og omegnen på egen hånd.
Alt bliver kørt efter mottoet: HJÆLP TIL SELV-HJÆP,
dvs., vi giver nogle hoteller, private restauranter,
almindelige rumænere m.m. en chance for at tjene en
skilling. Resultatet af dette er blevet ture med en god
blanding af KULTUR, SOCIALT SAMVÆR, KULINARISKE OPLEVELSER, AFSLAPNING M.M

kr. 1.395,-

• 21 dages tur

kr. 1.995,-
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Feriehus
JS har et feriehus i Rumænien. Det ligger midt i Transsylvanien, tæt på bjergene med en lille flod i nærheden. Det er til folk fra Danmark, der vil ned og arbejde
på de mange humanitære opgaver, som vi også beskæftiger os med. Men huset kan også udlejes til kør-selvrejsende eller til gæster, der hellere vil være sig selv ude
på landet. Husets beliggenhed ved flod og bjerge er
nok det nærmeste, man kan komme paradis.
Pris pr. uge kr. 1.675,- inkl. forbrug for 4 personer.
Huset er i to etager. I stueplan er der: terrasse, stue,
åbent køkken og badeværelse med bruser. 1. sal: 2
soveværelser og balkon. Plads og bestik til 6 personer,
indlagt vand og el. Mulighed for at spise hos privat
familie i nærheden.

Sidst men ikke mindst er der blevet knyttet mange
venskaber mellem danske og rumænske familier. Det
har været en virkelig succes med mange dejlige ture.
Vi tror, det skyldes, at de fleste af os har en lille pionerånd, som måske stammer helt fra vikingetiden. Vi vil
bevare denne ånd, også i 2020, så man kan huske sin
ferie - også efter at man er kommet hjem.

Du får oplevelser, som er umulige at beskrive!
Glæd jer til en forrygende oplevelse
sammen med os!
Ring i dag for nærmere information og program!

OBS! Husk vores tlf: 2149 0357 eller 2365 0457
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Turbeskrivelse
8-dages tur – 4. april 2020

8-dages tur - 10. oktober 2020

Her får vi et lille indblik i en
smuk og varieret natur med
bjerge, bakker og sletteområder.
Her er temaet Transsylvanien, –
”landet hinsides skovene” – der
ligger i midten af Rumænien som
et etnisk puslespil og et multikulturelt samfund. Det er uden tvivl landets mest charmerende område med en kombination af nyt og gammelt
og alt fra storby til den lille simple landsby. Her får
du fokus på de mange mindretal i Transsylvanien, som
har lært at acceptere hinandens traditioner, kulturer
og religioner.

SLOVAKIA

Her får du/ I også et lille indblik
i smuk og varieret natur med
bjerge, bakker og sletteområder.
Her er temaet Transsylvanien, –
”landets hinsides skovene” – der
ligger i midten af Rumænien som
et etnisk puslespil og et multikulturelt samfund. Det er uden tvivl landets mest charmerende område med en kombination af nyt og gammelt
og alt fra storby til den lille simple landsby. Og så
er der Bukovina – den nordøstlige del af landet, hvor
kulturen, historien og arkitekturen forenes i en sjælden
harmoni med omgivelserne. Den del af landet er helt
unikt. Den skal opleves med egne øjne!

SLOVAKIA

UKRAINE

HUNGARY

MOLDOVA

UKRAINE

SERBIA

MOLDOVA

UKRAINE

ROMANIA

SERBIA

ROMANIA

BULGARIA

BULGARIA

Vi flyver fra Billund direkte til Cluj Napoca, Transsylvaniens hovedby. Turen forsætter med dejlige oplevelser til
den lille vingård i Paulis, som ligger tæt ved grænsen til
Ungarn.

Vingården har en meget flot beliggenhed, og så er de
fantastiske til at lave vin. Samtidig har de ry for et rigtig
godt køkken. En fin kombination, som med sikkerhed vil
gøre vores ophold uforglemmelig.
Herfra har vi nogle dagture, som lige netop lægger
op til de allerbedste oplevelser, man kan få i Transsylvanien – fantastisk flot uspoleret natur, masser af
kulturelle værdier, gæstfri befolkning og ikke mindst
en gastronomisk kulinarisk oplevelse. Vi tager en tur til
Timisoara – kendt som ” Den første frie by”, eftersom
det var her, revolutionen startede i ´89. Den revolution,
der bevirkede, at Rumænien nu er et demokratisk land.
Vi tager også en smuttur i Ungarn, til byen Gylla for at
se lidt på landets gamle historie krydret med et besøg på
et mimibryggeri med ungarsk frokost og ølsmagning.
Tilbage til storbyen Cluj Napoca, tilbyder vi nogle
dagture, hvor vi får set dagliglivet ude i de små charmerende landsbyer med besøg hos private familier, skoler,
kirker og flotte klostre.
Masser af oplevelser på meget kort tid!
Der er 5 dagture samt gallamiddag som tilvalg til rejsens pris. Hvis man vælger alle dagture er den samlede
pris ca. 250 EUR pr. person, inklusiv frokost m/drikkevarer og entréer. Kan også betales i DKK. Alt dette
er beskrevet i vores udførlige dagsprogram, som I er
velkomne til at rekvirere.

UKRAINE

HUNGARY

Vi flyver fra Billund direkte til Cluj-Napoca, Transsylvaniens hovedby. Vi kører videre til Bistrita nord
for Cluj Napoca – porten til forfatteren Bran Stokers
DRACULA’S – land. Herfra har vi nogle dagture i de
små charmerende landsbyer og oplever en fantastik
flot natur. Turen går videre til Bukovina, hvor vi besøger de mest spændende bemalede klostre, som med
deres originale malerier, skulpturer og udsmykninger
er kommet på Unesco’s beskyttelsesliste.
Derfra tilbage til Cluj Napoca, hvor vi slutter vores
rundtur i det dejlige Rumænien.

Der er 4 dagture samt gallamiddag som tilvalg til rejsens pris. Hvis man vælger alle dagture, er den samlede pris ca. 200 EUR pr. person, inklusiv frokost m/
drikkevarer og entréer. Kan også betales i DKK. Alt
dette er beskrevet i vores udførlige dagsprogram, som
I er velkomne til at rekvirere.
Begge ture er helt unikke og kan kun
opleves med J.S. Rejser, da vi er dem i Danmark
med størst berøringsflade i Rumænien
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Turbeskrivelse
14-dages tur – 17. maj 2020

11-dages tur – 6. juni 2020
SLOVAKIA

UKRAINE

HUNGARY

MOLDOVA

UKRAINE

SERBIA

ROMANIA

BULGARIA

og bekendte i landet.

På denne tur vil I opleve den
mest vidunderlige natur i Rumænien. Det er sådan, at man siger
Wau! Når vi befinder os både i
Syd- & Østkarpaterne, men også
i Donau-deltaet. Vi bevæger os i
fem forskellige områder i landet – Transsylvanien, Valakiet, Dobrogea, Moldavien og
Bukovina. Hvert område har sin charme og sin kultur,
og – ikke mindst – er områderne meget forskellige fra
hinanden.

Transsylvanien på kryds og
tværs, samt en smuttur ind i
Ungarn. Dette er turen for naturelskere og for dig/jer, som er
interesserede i landets kultur
og historie, alt krydret med
dejlige besøg hos vores venner

SLOVAKIA

UKRAINE

HUNGARY

MOLDOVA

UKRAINE

SERBIA

ROMANIA

BULGARIA

Vi flyver fra Billund til Cluj Napoca, og videre til
kurstedet Geoagiu Bai, som ligger midt i landet. Herfra har vi nogle dagture, hvor vi lægger vægt på den
fantastiske flotte natur, men også den store gæstfrihed.
Turen forsætter ind i Ungarn – til byen Gyula, også et
kursted, hvor der er rig mulighed for at prøve diverse
faciliteter, som er på hotellet, men også for at opleve
den dejlige lille by. Vi kommer tilbage til Rumænien
– til den store saksertyske by, Brasov, som ligger ved
Sydkarpaterne. Herfra vil vi opleve den dejlige by,
men også de kulturelle og historiske steder som er i
nærheden.
Turen slutter i byen Cluj Napoca, hovedcenteret for
Transsylvanien, en by som har udviklet sig rigtig meget i de sidste år.

Vi flyver fra Billund direkte til Bukarest. Her oplever
vi hovedstadens mest interessante attraktioner, med
vægt på ny og gammel historie. Vi ser bl.a. Parlamentet og huset hvor ægtepar Ceausescu har boet, men vi
tager også en tur på landet og oplever den stor forskel
mellem storby og landsby.

Turen går herefter videre
til Donau-deltaet. Europas
tredje største delta, hvor vi
bliver henholdsvis kørt og
sejlet til vores hotel, der
ligger skønt midt i Donau-deltaet ved den sydlige kanal, Sfantu Gheorghe. Her tilbringer vi fire nætter og
oplever det unikke delta med sine flotte søer og små
kanaler. Det er kæmpeoplevelse!
Derefter går turen til byen Piatra Neamt og senere til
Gura Humorului, som ligger i den nordøstlige del af
landet, hvor kulturen, historien og arkitekturen forenes
i en sjælden harmoni med omgivelserne. Den del af
landet, er helt unikt. Den skal opleves med egne øjne!
Turen slutter i byen Cluj Napoca, med et brag af gallamiddag og lidt fri på egen hånd inden hjemturen.
Glæd dig, til den perfekte tur som giver
dig indblik i landets natur og kultur!

DEN PERFEKTE TUR FOR DIG,
DER ER TIL NATUROPLEVELSER M.M.

Der er 5 dagture (og gallamiddag, hvis der er deltagere
nok). Hvis man vælger alle dagture, er den samlede
pris ca. 270 EUR pr. person, inklusiv frokost m/drikkevarer og entrér. Kan også betales i DKK. Alt dette
er beskrevet i vores udførlige dagsprogram, som I er
velkomne til at rekvirere.

Der er 8 dagture (og gallamiddag, hvis der er deltagere
nok). Hvis man vælger alle dagture, er den samlede
pris ca. 500 EUR pr. person, inklusiv frokost m/drikkevarer og entrér. Kan også betales i DKK. Alt dette
er beskrevet i vores udførlige dagsprogram, som I er
velkomme til at rekvirere.
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Turbeskrivelse
15-dages tur – 27. juni 2020
SLOVAKIA

UKRAINE

HUNGARY

MOLDOVA

Ny og spændende tur, som giver
indblik i Rumænien og Bulgarien

UKRAINE

2 lande med forskellig historie,
kultur, natur og kulinariske oplevelser!
Vi flyver fra Billund direkte til Bukarest. Her oplever vi hovedstadens mest interessante attraktioner,
med vægt på ny og gammel historie. Vi besøger bl.a.
Parlamentet – det berømte Folkets Hus fra kommunist
tiden. Der er den andenstørste administrativ bygning i
verden efter Pentagon. Ægteparret Ceausescus hjem
bliver der også tid til.
Vi forsætter til Bulgarien, til den gamle bulgarske
hovedstad, Veliko Tarnovo, en charmerende by med
mange gågader, gamle bygninger og mange specielle
butikker. Den er en oase i det gamle østland.
Her vil også blive en fridag, så I kan selv udforske
stedet på egen hånd. Her vil du komme til at opleve,
at hotelværelserne ligger i etagerne under receptionen.
Dvs. at etagerne er – 1. sal og – 2. sal osv. er nedad.
Både fra hotelværelserne og hotellets terrasser får vi
en fantastisk og speciel udsigt.
Vi forsætter til den lille provinsby, Belogradchick.
Den er helt ny for danske rejsende.
ROMANIA

SERBIA

BULGARIA

Vi kører tilbage til Rumænien, til den dejlige saksertyske by Brasov, som ligger ved Sydkarpaterne, og er
en af Transsylvaniens største byer og de gamle sakseres væsentligste arv til eftertiden. Herfra vil vi opleve
den dejlige by, men også de turistattraktioner, som er i
nærheden.
Sidste ophold er storbyen Cluj Napoca, her tilbyder vi
nogle dagture, hvor vi får set dagliglivet ude i de små
charmerende landsbyer med besøg hos private familier, skoler, kirker og flotte klostre.
Så er vi tilbage i Danmark fyldt med en masse indtryk og oplevelser fra Rumænien og Bulgarien, lande
som måtte så meget igennem. Lande, der historisk har
været udsat for mange krige. Lande, hvor folk næsten
aldrig selv har haft lov til at have deres egen mening.
I vil komme til at se, at mange steder lever de stadig,
som vi gjorde for 50 – 100 år siden, specielt i landsbyerne. Vi vil ikke love mere end vi kan holde. Tit
sker mange ting på vores ture lidt impulsiv, da ikke alt
i landene fungerer perfekt, endnu. MEN, en ting kan
vi love, I vil opleve en lokalbefolkning, der er utrolig
gæstfri, helt unikt i Europa, se noget af Europas flotteste natur, nogle charmerende lande man lader sig
gribe af.
Det er meget svært, at forklare det, at besøge lokale
familier, spise frokost hos dem, høre om ting, men
også se med egne øjne, hvordan forholdene er i sådan
et land. Atmosfære kan man ikke beskrive, den skal
opleves!

Denne tur er lige til dig,
som er til anderledes oplevelser!

Her besøger vi byens citadel og nyder den flotte udsigt
ud over de stenformationer, som området er kendt for.
Desuden ser vi den specielle grotte, som er kendt for
sine gamle tegninger dateret helt tilbage til perioden
fra år 600 – 1200 før Kristus. Det er en helt speciel
natur der siger Wau…
Her bliver der brug for kamera!

Der er 8 dagture (og galla middag, hvis der er deltagere nok). Hvis man vælger alle dagture, er den samlede
pris ca. 450 EUR pr. person, inklusiv frokost m/drikkevarer. Kan også betales i DKK. Alt dette er beskrevet i vores udførlige dagsprogram, som I er velkomne
til at rekvirere.

Vi har mange specielle oplevelser i vente for jer.
Har du ikke bestemt dig endnu for turen, bedes
du læse videre, så kan du ikke vente længere
– Du vil sikkert bestemme at denne tur er
TUREN FOR DIG!
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Turbeskrivelse

Turen slutter i Bukarest, landets hovedstad, hvor vi
oplever hovedstadens mest interessante attraktioner,
med vægt på ny og gammel historie. Vi besøger bl.a.
Parlamentet – det berømte Folkets Hus fra Kommunistisk tid, ægteparret Ceausescu’s hjem.
På denne tur, vil du opleve 3 lande, som har været under det kommunistiske jerngreb, lande som nu prøver at
udvikle sig. Du vil opleve 3 udviklingsfaser i Østeuropa, samt 3 forskellige mentaliteter, kultur og natur.

15-dages tur – 15. september 2020

Selv om JS Rejser er specialister
i Rumænien, har vi de seneste
år spredt os lidt længere mod
øst, nemlig til Republik Moldova
med hovedstaden Chisinau, samt
Odessa i Ukraine. Det skyldes, at
en del af disse områder tidligere
har været en del af Rumænien, og derfor hænger det
godt sammen både kulturelt og historisk.
SLOVAKIA

UKRAINE

HUNGARY

MOLDOVA

UKRAINE

ROMANIA

SERBIA

BULGARIA

Den helt rigtige tur for dig, der vil have oplevelser
ud over det sædvanlige!
Der er 7 dagture (og gallaafslutning, hvis der er
deltagere nok). Hvis man vælger alle dagture, er den
samlede pris ca. 450 EUR pr. person, inklusiv frokost
m/drikkevarer. Kan også betales i DKK. Alt dette er
beskrevet i vores udførlige dagsprogram, som I er
velkomne til at rekvirere.

Vi flyver fra Billund direkte til Cluj Napoca, Transsylvaniens hovedby. Efter en dejlig tur, hvor vi oplever den fantastiske natur og folks gæstfrihed, forsætter
vi turen mod nordøst, til Gura Humorului. Her sætter
vi fokus på kulturen og religionen i landet, vi besøger
nogle af de mest berømte bemalede klostre, som er
under Unesco’s beskyttelse.
Vi forsætter turen mod Republik Moldova, som er
en del af det tidligere Sovjetunionen, til hovedstaden
Chisinau. Her får I mulighed for at opleve en af de
største vinkældre i verden og se en flot og uberørt natur, charmerende landsbyer og gæstfrie mennesker. Vi
forsætter turen mod øst til Odessa, men vi smutter lige
igennem det ikke-anerkendte land, Transnistrien, der
ligger i den østlige del af Republik Moldova.
Her oplever vi byen Tiraspol – landets hovedstad. I
disse områder kan man stadig opleve den indviklede
kommunistiske mentalitet, og man fornemmer den
store sociale forskel på befolkningen i landet. I Odessa
- ”Sortehavets Perle” er der også planlagt dejlige oplevelser, hvor vi bl.a. går ind og ser de berømte katakomber. Vi udforsker de berømte seværdigheder både
sammen og på egen hånd.

Kurophold: - 8 til 15 dage
Vi tilbyder fortsat kurophold i Baile Felix, der ligger
tæt på grænsen til Ungarn.
Du kan booke denne forskønnelsestur hos os – et
kurophold, hvor man forkæler sig selv med massage, plantebad, fysioterapi, sauna, jacuzzi, manicure,
Gerovital-ansigtsbehandling m.m. Kurstedet er kendt
for sit varme, mineralholdige vand, der er godt mod
gigtsygdomme, neurologiske lidelser og endokrine
sygdomme. Men selv om man ikke fejler noget, er
kurstedet velegnet til forkælelse, afkobling fra den
stressende hverdag og kulinariske oplevelser.

Prisen omfatter fly fra Billund eller Malmö, transfer
til/fra kurhotellet, hotel med morgenmad i byen Cluj
Napoca, 7 til 14 nætter med helpension på kurhotellet,
samt mindst tre behandlinger pr. dag. Derudover er der
mulighed for at benytte indendørs og udendørs swimmingpool, fitness-lokaler og sauna. Min. antal: 2 pers.
Vi gør opmærksom på, at perioden 01. april – 14. juni
2020; 15. september – 23. december 2020 prismæssigt
er at betragte som ”lavsæson”, og perioden 15. juni
– 14. september 2020 prismæssigt er at betragte som
”højsæson”. Det er også muligt at tilkøbe sig ekstra
uger. Flere har valgt at forlænge til 3 uger. Flyudgiften
er jo den samme.
Er der mere end 10 deltagere, stiller vi en guide til
rådighed for jer.
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Rejsebetingelser
DELTAGERENS ANSVAR
Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen. Rejseleder samt
chauffør er med for hele gruppen og kan derfor ikke tage
sig særligt af enkeltpersoner. Men selvfølgelig kan der opstå
situationer, hvor der må tages specielle hensyn. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt op på det aftalte sted eller
ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas, vil ikke kunne forvente nogen tilbagebetaling.
NAVNE I FORBINDELSE MED FLYREJSER
Vi gør opmærksom på, at det er kundens ansvar ved rejsens bestilling, at de oplyste navne stemmer overens med
det, der står i de rejsendes pas. Derudover er de rejsende
ansvarlige for, at passet er i orden efter gældende regler. Det
er vigtigt, at navne er stavet nøjagtig som i passet på alle
rejsedokumenter og billetter, da man i værste fald ellers kan
blive afvist ved check- in. Det vil sige, at du skal have oplyst/
angivet dit korrekte for- og efternavn.
BAGAGE
Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for egen bagage. Husk
at medbringe de ting, som skal bruges undervejs, i håndbagagen. Herudover skal I være opmærksomme på de gældende regler for flydende væsker i håndbagagen.
Der må medbringes 1 stk. håndbagage af højst 10 kg (mål:
55x40x23 cm) samt 1 stk. rygsæk (mål 40 x 30 x 20 cm) + 1
stk. kuffert af 20 kg.
HUSK venligst at mærke al bagage med
NAVN, ADRESSE, TLF. NR.
BUSSER
Når du lander i Rumænien, venter der busser af en størrelse,
der passer til behovet og antal deltagere. Busserne er min.
3- stjernede. I bussen kan der købes øl og vand. Der køres
naturligvis med det antal chauffører, der er nødvendige for
at overholde gældende køre-hviletidsbestemmelser. Vi kører
med røgfri busser.
DEPOSITUM OG BETALING
Depositum Kr. 2.000,00 skal betales senest 8 dage efter
bestilling. Restbeløbet betales senest 72 dage før afrejse. Betaling af depositum og restbeløb kan foretages via netbank
som anført nederst på rejsebeviset. Betalingsdatoerne er
påført rejsebeviset.
AFBESTILLING
JS REJSER kan IKKE tilbyde at tegne afbestillingsforsikring
ved flyrejser. Den skal tegnes hos den rejsendes eget forsikringsselskab senest en uge efter rejsens bestilling.

Tilmelding:
Postadresse: JS Rejser, Vesterbro 24,
		DK-8970 Havndal
E-mail:
carmen@jsrejser.dk
info@jsrejser.dk

Afbestilling skal meddeles direkte til JS REJSER. I det tilfælde, hvor en person i et dobbeltværelse afbestiller, skal den
anden person betale tillæg for enkeltværelse. Ved afbestilling af en rejse tilbageholdes det indbetalte depositum. Ved
afbestilling mellem 33 - 64 dage før afrejse mistes 50 % af
rejsens pris. Ved afbestilling senere end 32 dage før afrejse
mistes 100 % af rejsens pris.
AFLYSNING
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkelig deltagerantal. JS REJSER er forpligtet til senest 60 dage
før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er
tale om en pludselig opstået situation. Rejsedeltagerne vil
samtidig modtage tilbud om deltagelse på andre rejser. Ved
aflysning af en rejse godgøres det indbetalte beløb.
REJSEFORSIKRING
Vi gør jer opmærksomt på, at det gule sundhedskort ikke
gælder på udlandsrejser. Ved rejser inden for EU skal man
altid medbringe det blå sundhedskort, men vær opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker udgifter
til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter
til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter
til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller
dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring. Når du
rejser til lande uden for EU (i vores tilfælde Ukraine og
Republik Moldova) dækker hverken det gule eller blå kort.
Hvis du ønsker at være dækket af en sygeforsikring under
rejse til disse lande, bør du tegne en privat rejseforsikring
hos dit forsikringsselskab. Vi erfarer, at næsten alle har
den inkluderet i deres private forsikringer, men man bedes
kontrollere det.
Ved sygdom, ulykkestilfælde, forsinkelse og bortkommet,
stjålet eller beskadiget bagage samt andre uregelmæssigheder, kan der ikke kræves erstatning hos JS Rejser. Det
er altid rejsedeltagerens eget ansvar at sørge for at have de
ønskede forsikringsdækninger.
FORCE MAJEURE
Vi tillader os naturligvis det sædvanlige forbehold for force
majeure: krig, strejker, blokader, naturkatastrofer eller
andet, som vi ikke har nogen som helst form for indflydelse
på.
REJSEGARANTIFONDEN
JS Rejser er naturligvis medlem af rejsegarantifonden (reg.nr.
2197).

Telefontid:
Hverdage: Kl. 9.00-17.00
Weekend og helligedage: Kl. 10.00-14.00
Telefon: (+45) 2149 0357 eller (+45) 2365 0457
Hjemmeside: www.jsrejser.dk

Hvis du er til oplevelser, så ring i dag og bestil din rejse!
Ta’ med

på opdagelse!

