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Gendt - Negresti-Oas 1701 km 

De reis naar Negresti

Zo’n 1700 km hebben we voor de kiezen.
Ik zeg lekker in 2 dagen of meer natuurlijk. 
De vakantie begint op het moment van
wegrijden, en eigenlijk al met de voorpret.

Persoonlijk stop ik altijd graag ergens aan de Donau halverwege Oostenrijk. 
Afhankelijk van het weer pak je gewoon ergens een hotelletje of een camping.
Rij gewoon 20-30 km van de snelweg weg. Het liefst een klein dorpje en zoek dan een
gaststatte. Lekker eten en een schappelijke prijs gegarandeerd. Blijf weg van Wenen, waar
de prijzen schrikbarend zijn. 
De tweede dag rijden we 700-800 km. Doorkruisen we Oostenrijk, en Hongarije. Allemaal
snelweg. Zo’n 60 km voor de Roemeense grens wordt het een 2 baans weg. Via de 
bakermat van het chassidisch jodendom , Satu Mare rijden we de laatste 70 km naar onze 
eindbestemming. Wij worden op dinsdag 2 augustus om uiterlijk 19.00 uur bij Vera  en 
Johan op het eten verwacht.
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Ingesloten tussen Oekrainë, Moldavië, Hongarije,
Bulgarije, Servie, en daar waar de Donau aan z’n eind komt, de Zwarte zee.

Het land is ongeveer 6x zo groot als Nederland en heeft een paar miljoen meer inwoners: namelijk
21 miljoen. Zoals bij vele Oosteuropese landen, moet je je voorstellen dat de meeste mensen in de 
steden wonen. In de hoofdstad Boekarest wonen al bijna 3 miljoen mensen.
Het platteland, en zeker de berggebieden zijn inmens uitgestrekt en verlaten. Zo nu en dan kom je 
een paar mensen tegen die hout halen uit de bossen, en soms een herder met een kudde schapen
of geiten.

Karpaten:
Het machtige Karpaten-gebergte loopt vanuit Oost-Polen door West-Oekraine, zuidwaarts door 
Roemenië en eindigt in Servië. Het gebied waar wij naartoe gaan, heet het Transsylvanische
plateau.
Wij beginnen ons avontuur in de uitlopers van de Karpaten en gaan steeds dieper het machtige
gebergte in.

Roemenië
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B&B Johan en Vera Pop, Negresti Oas.

4



Taalgebied
Het Roemeens behoort tot de Romaanse Taalgroep, 
en is afgeleid van de Indo-Europese taalfamilie. 
Aan het kaartje zie je dat Roemenië aan de oostzijde van 
Europa het enige land is dat tot de Romaanse taalfamilie behoort. 
Grappig is dat voor ons het Hongaars totaal onbegrijpelijk is, terwijl
het Roemeens veel meer op het Frans en Italiaans lijkt.  

Terwijl aan t eind van de 2e Wereldoorlog troepen van het Rode leger in het land gestationeerd 
waren, werden er in 1946 verkiezingen gehouden; de communisten kregen 80% van de stemmen, dit 
was echter onmiskenbaar het resultaat van stemmanipulatie. 
Koning Michaël werd door de communisten (en het Rode Leger) gedwongen afstand te doen van zijn 
troon. Hij verliet het land, dat hierna prompt werd uitgeroepen tot volksrepubliek. 
Communist Gheorghe Gheorghiu-Dej kwam aan de macht. Na zijn dood werd Dej opgevolgd door de 
fameuze Nicolae Ceaușescu.  Aan zijn schrikbewind kwam in 1989 via een volksopstand een einde.

Communisme
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Roemenië heeft mijn hart gestolen.
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Reisschema 2017
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2017 dag 2017 dag 2017 dag activiteit overnachten waar 

April April/mei juli/aug.

15 zat. 24 ma 22 zat. (evt)vertrek uit Nederland duitsland camping/hotel

16 zon 25 di 23 zon Duitsland - Hongarije Hongarije camping/hotel

17 ma 26 woe 24 ma aankomst  Johan en Vera Negresti Vil la HollandiaB&B/ wild camp

18 di 27 don 25 di Tour rondom Negresti Negresti Vil la HollandiaB&B Vera/ wild camp

19 wo 28 vrij 26 wo Vertrek oostwaarts wildkamp wildcamp in de bergen

20 don 29 zat 27 don zuidwaarts richting Nico Bij Nico  Preluca Vecchiwildcamp priveterrein

21 vrij 30 zon 28 vrij zuidwaarts richting Targu Lapus Pension/ wildcamp

22 zat 1 ma 29 zat Noord-oos Ungureni Ungureni wildcamp

23 zon 2 din 30 zon oostwaarts de karpaten in.Tarlisua wildcamp

24 ma 3 woe 31 ma noordwaarts Karpaten Delau stefanitei wildcamp

25 din 4 don 1 din westwaarts r Negresti OasVilla Hollandia B&B Vera /wildcamp

26 woe 5 vrij 2 woe terugreis naar Nederland Oostenrijk hotel/camping

27 don 6 zat 3 don aankomst Nederland lekker in eigen bedje Thuis

28 vrij 7 zon 4 vrij



Programma deel 1

Dinsdag 
Aankomst bij Johan en Vera tussen 17.00 en 19.00 uur. 
Vanavond bereid vera een heerlijk diner voor ons allemaal.

Woensdag  
08.00 uur op. O9.00 uur vertrekken voor een dag tour olv Johan.
We rijden eerst langs Negresti Oas, waar we boodschappen doen en evt. geld opnemen.
Vandaag gaan we een beetje wennen aan de Roemeense klei en krijgen we alvast een voorproefje 
van de prachtige uitzichten die de Karpaten ons biedt. Lunchen doen we in het veld. Tegen een uur of 5-6 zijn 
we weer terug op kamp. Vanavond kamperen we wederom bij johan en vera, maar koken we ons eigen potje.

Donderdag 
Na het ontbijt en het opbreken van ons kampement, vertrekken we voor onze tocht van 6 dagen de bergen in.
We rijden eerst noord-oostwaarts in het niemandsland tussen de grensstad Sighetu Marmatei en Baia Mare.
Lunchen doen we onderweg in het veld. Onderweg komen we een verlaten dorpje en/of een schaapskudde tegen.
Tegen t eind van de middag zoeken we een mooie plaats om te gaan kamperen. BBQ op het kampvuur.

Vrijdag 
Vandaag trekken we zuidwaarts. We bezoeken het hoogste punt in de omgeving met uitzicht op Baia Mare.
In Baia Sprie doen we boodschappen, en duiken daarna het veld weer in. Een kort bezoekje aan een achteraf gelegen 
Palinka stokerij zit in t vat. Lunchen in t veld, en we proberen vanavond bij Nico en Marianna aan te komen in 
Preluca Vecchi , waar we op hun prive terrein ons kamp mogen opslaan.

Zaterdag 
Na het ontbijt worden we ontvangen door de oud oom van Nico. Deze meneer van 83 jaar rijdt een prachtige tocht 
met ons door de bergen, waarbij we wellicht ook nog een kijkje in zijn berghut mogen nemen. Na de koffie bij 
Nico thuis trekken we weer verder zuidwaarts. Lunchen in t veld. We eindigen vandaag in Targu lapus waar 
we ons kamp bij een pension opslaan.
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Route gebied per dag
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Programma deel 2

Zondag 
Na het ontbijt gaan we boodschappen doen in Targu lapus, en trekken we noord oostwaarts. 
We komen nu al behoorlijk in niemandsland. Een tafelberg in het landschap is een baken voor ons. 
Mocht het nat zijn dan wordt het extreem pittig. Bij droogte zal alles goed te doen zijn. 
We eindigen de dag in de buurt van het dorpje Ungureni

Maandag 
Na het opbreken van ons kamp doen we boodschapjes in het dorpen gaan we beginnen aan de trektocht naar de hogere 
Karpaten. Via Lapus en Suciu de Sus trekken we de bergen door richting Tarlisua. We zetten ons kamp op aan de rivier.

Dinsdag 
Na het ontbijt en het opbreken van ons kampement, trekken we verder oostwaarts en later noorwaarts
We proberen vandaag Dealu Stefanitei bereiken. De bergen worden hoger. De uitzichten magistraler. 
De weersomstandigheden  zullen bepalen welke bergpassen we kunnen gaan nemen. 
Ons kamp slaan we op in de buurt van het dorp

Woensdag 
Vandaag staat in het teken van het weer bereiken van de B&B van Johan en Vera bij Negresti Oas.
Of we gaan het eerste deel, westwaarts offroadend doen, of we rijden eerts een stuk over de weg en 
doen het laatste gedeelte offroadend. We proberen een uur of 4 in Negresti Oas aan te komen waar we de auto’s 
kunnen laten aftanken en wassen.
Hierna worden we door Vera verwend op een heerlijke afsluitende maaltijd, en maken we van onze afscheidsavond 
een grote feestavond bij t kampvuur.

Donderdag
Tijd om weer de terugreis te aanvaarden. Over 2 of 3 dagen weer in eigen bed slapen.
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De waterval van Borsa is de mooiste waterval  in Roemenië 
gevormd op noordelijk deel van Rodnei Bergen. Deze liggen 

aan het einde van onze route op dag 7. Afhankelijk van hoe 
ver we komen, gaan we een bezoekje brengen. 

Natuurgebieden
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Begroetingen
Een gesprek voeren

Eenvoudig Roemeens

Hallo Bună

Hoi Bună

Goedendag Bună ziua

Goedemorgen Bună dimineaţa

Goedenavond Bună seara

Goedenacht Noapte bună

Welkom Bun venit
Bine ați/ai venit

Hoe heet je? Cum vă numiți?

Ik heet... Numele meu este...
Mă numesc….

Aangenaam kennis te 
maken

Încântat/ă să vă
cunosc

ja da

nee nu

alstublieft vă rog, poftiți

bedankt mulţumesc

graag gedaan cu plăcere

Hoe gaat het? Ce faci/faceți?

Goed, dank u Bine, vă mulțumesc

Het gaat wel Binișor

Het gaat niet zo goed Nu prea bine

praten a vorbi, a sta de vorbă

spreken a vorbi, a sta de vorbă

zeggen a spune

vertellen a povesti

horen a auzi

luisteren a asculta
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Tips Roemenië reis

Meenemen:
tentje, matje, slaapzak, extra deken, extra handdoek, kleding voor zowel heel 
warm, als heel koud weer, maar ook nat weer, zwemkleding, goede 
bergschoenen, stoeltjes, tafeltje, afdakje/luifeltje, water reservoir, kookspullen, 
noodvoedsel, vuilniszakken, blikopener, borden, bekers, bestek, goed snijmes, 
snijplank, koffie, thee, toiletpapier, een wegenkaart voor als je TomTom het 
begeeft, EHBO doosje.
en een brandblusser. Contante centjes om aan de grens te wisselen.
Gebruik je medicijnen? Neem dan ook de medicijnlijst mee.

Paspoort, reserver sleutels, kentekenbewijs, incl groene kaart , repatriëring verzekering ANWB

Zorg dat je auto goed in orde is. Check vooral de wiellagers, kruisstukjes in de cardanassen,
Check je schokdempers en of de ophangpunten van je uitlaatsysteem goed vast zitten.
Overmatige speling op bewegende delen, en controleer alle oliën.

Iedereen een veilige reis en een hele mooie vakantie toegewenst!

Met avontuurlijke groet, Harrie
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