In juni en september 2018 worden toeristische fietstochten georganiseerd in de Karpaten: een 7-daagse
lus met als start en aankomst Slatina-Timis, verbroederd met Geel. De regio's Banat en Transylvanië
staan op het programma met als blikvangers: de Transbanat, de Donau en de Transalpina met dagritten
tot 152km en 2540 hm (dus voor getrainde wielertoeristen). De ritten staan op gps en zijn ter plaatse
gecontroleerd.
De reizen worden georganiseerd door ADR (actie dorpen Roemenië) de koepel van de
Roemeniëwerkingen in Vlaanderen.
De fietsreis duurt 9 dagen: vertrek op zaterdag, 7-daagse lus en zondag terug thuis.
De richtprijs voor deze fietsreis is 800€ voor de vliegtuigreis naar Timisoara en terug, fietstransport,
shuttles in Roemenië Timisoara - Slatina-Timis - Timisoara, hotels/pensions (elke dag ander
hotel/pension) op basis van tweepersoonskamer met volpension. Er is een meefietsende begeleider en
een volgwagen die voor de bevoorrading onderweg zorgt. Dranken en reis heen en terug van thuis naar
Belgische luchthaven zijn niet in de prijs begrepen.
Indien er voldoende deelnemers zijn, maximum 15 per fietstocht, gaan de fietsreizen door van 9 tot 17
juni 2018 en van 8 - 16 september 2018.
Info: paul.helsen@pandora.be - jef.vanhoof@adrvlaanderen.be
DE EERSTE INSCHRIJVINGEN ZIJN REEDS BINNEN.

www.slatina-timis.be
www.adrvlaanderen.be
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De ritten:

km

hm

dag 0

België - Timisoara - Slatina-Timis

dag 1

Slatina-Timis - Oravita

152

2540

dag 2

Oravita - Eselnita

137

1640

dag 3

Eselnita - Pestisani

122

1760

dag 4

Pestisani - Obarsia Lotrului

113

2380

dag 5

Obarsia Lotrului - Alba Iulia

125

1520

dag 6

Alba Iulia - Hateg

143

1210

dag 7

Hateg - Slatina-Timis

89

530

dag 8

Slatina-Timis - Timisoara - België
Totaal

2

881 km

11580 hm

Dag 0 België - Timisoara - Slatina-Timis
We vliegen op zaterdag van Charleroi naar Timisoara, vandaar rijden we met een busje naar Slatina-Timis,
verbroederd met Geel. De fietsen worden over de weg getransporteerd, ingepakt in fietsdozen. Een gastvrije
ontvangst is zeker gegarandeerd.

Dag 1 Slatina-Timis - Oravita : 152 km - 2540 hm

Slatina-Timis ligt aan de voet van de Karpaten in een vallei. De eerste 18 km wordt er van 300 naar 1000m
geklommen. Bovenop het plateau liggen de Boheemse Duitstalige dorpjes zoals Weidenthal en Wolfsberg. Laat je
niet afschrikken door de hoogtemeters, de tocht is goed te doen, de hellingen zijn geleidelijk en niet overmatig steil.
Het landschap is zeer afwisselend: natuurgebieden, stuwmeren, de industriestad Resita, een mijnstadje Anina. Ook
wordt er een ommetje gemaakt langs de mooiste waterval van het land: de Bigar.
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Dag 2 Oravita - Eselnita : 137 km - 1640 hm

Oravita, de startplaats, is bekend voor zijn oude bergspoorlijn, zijn Oostenrijks theater .... De Servische grens is nu
dichtbij. Op km40 komen we langs de Donau die we 95km volgen. Aan de andere oever ligt het Servisch
natuurgebied Derdap. De Donau wringt zich hier door de Karpaten en de engte wordt: Portile de fier = Ijzeren poort
genoemd. Het hoofd van Decebal, koning van de Daciërs (AD 86 - 106) is uitgehouwen uit de rotswand,
indrukwekkend: 55m hoog en 25m breed.

Dag 3 Eselnita - Pestisani : 122 km - 1760 hm

Op km18, in Orsova, verlaten we de Donau en fietsen we noordwaarts tot Baile Herculane: het bad van Hercules
was reeds gekend bij de Romeinen. Een flink deel van de gebouwen van dit Oostenrijks-Hongaarse kuuroord is
reeds gerestaureerd, maar toch is er nog heel veel vergane glorie in deze stad. Naast de spa’s in de hotels wordt
er nog druk gebaad in de bronnen naast de Cerna-rivier. De tocht gaat verder door het Domogled natuurpark,
hoogste punt 900m, met nog duizenden hectaren oerbossen en met mooie uitzichten op het Retezat gebergte.
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Dag 4 Pestisani - Obarsia Lotrului : 113 km - 2380 hm

De grootste Roemeense beeldhouwer, Brancusi, was afkomstig van deze streek. In Targu Jiu zijn verschillende
werken van hem te bekijken: de "Gate of Kisses" is wel de meest gekende. Maar een grote uitdaging wacht: de
Transalpina, de hoogste berijdbare bergpas in Roemenië: 2145m hoog op km93. Het pension ligt in de afdaling op
1350m.

Dag 5 Obarsia Lotrului - Alba Iulia : 125 km - 1520 hm

Een klimmetje naar 1720m en dan rijden we 80km bergaf door de Karpaten langs mooie stuwmeren tot in Alba
Iulia. Deze vestingstad is bijzonder mooi gerestaureerd. Het was ooit de hoofdstad van Hongarije. Dorpjes in de
omgeving zoals Barabant (Brabant) zouden door Vlaamse inwijkelingen gesticht zijn in de 12de eeuw. Hier
ontstond op 1 december 1918 het land Roemenië door de samenvoeging van Transsylvanië met het koninkrijk
Roemenië (Verdrag van Alba Iulia)
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Dag 6 Alba Iulia - Hateg : 143 km - 1210 hm

We zijn uit het hooggebergte en rijden langs landelijke dorpjes in een heuvelend landschap. Het hoogste punt is
750m op km45. We fietsen langs het Corvin kasteel in Hunedoara, bouw is gestart in 1446, één van de grootste
kastelen van Europa en 1 van de 7 wonderen van Roemenië. De Roma bouwen hier protserige huizen. Het zicht
op de hoge Karpaten is indrukwekkend.

Dag 7 Hateg- Slatina-Timis : 89 km - 530 hm

Op km17 passeren we Sarmizegetusa, hoofdstad van de Romeinse provincie Dacia onder keizer Trajanus.
Uitgebreide resten van tempels en amfitheater zijn hier te bekijken. 8km verder bereiken we een top van 722m,
waarna we afdalen naar Caransebes, een stadje met een mooi centrum. In de tuin van het medisch centrum van
Slatina-Timis worden we verwacht voor een barbecue.
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Dag 8 Slatina-Timis - Timisoara -België
De herder wuift ons geen vaarwel maar wel:

La revedere = Tot weerziens !
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