
            Met fiets en tent naar Boekarest  - Periode : 7 juni – 28 juli 2014  

 

 

Duitsland: Bocholt - Dulmen – Lippetal – Paderborn – Bad Karlshafen – Wahlhausen – 

Probzeistella  Jena – Gera – Colditz – Dresden – Bautzen Burk  

  

 



Polen: Niedow – Brunow – Strzegom – Uciechow – Nysa – Raciborz – Oswiecim – Krakow – 

Rogow - Tarnow – Gorlice ( rustdag in Oswiecim/Auschwitz) 

 

Slowakije: Bardejov – Vranov nad Toplou 

Hongarije: Alsoberecki – Vasarosnameny – Nagyhodos   

 

 

 

 

 

 



Roemenië: Apa –Sapanta - Breb -Targu Lapus - Nires – Saulia – Blajel – Sighisoara -

Fagaras - Brasov - Bran – Predeal – Pucioasa – Ciofliceni – Boekarest    

( rustdagen in Brasov en Boekarest)      

 

 

 
Korte samenvatting:  
 
Fietsen door Oostblok landen bevalt me prima en ook als vrouw alleen voel ik me als een 

vis in het water. Het zijn avontuurlijke landen en het wegdek is soms onverhard. Vaak  

moet je om de kuilen heen fietsen. Maar ook dit heeft wel iets….   

Op het platteland zijn veel kleine winkels te vinden en voor brood of melk kun je hier 

altijd terecht. Een winkelier was zelfs bereid om van een heel brood een paar 

boterhammen af te halen. 

Ook kamperen heeft zijn charme en soms is het sanitair zeer gedateerd. Voor mij niet 

belangrijk, als er maar water uit de kraan komt. Ik knijp vaak een oogje dicht. 

Bij een avontuurlijke reis hoort geen glamping camping!  

Ik ga er dus graag naar terug en dit jaar was mijn doel Roemenië.  

Opnieuw trok ik er ongeveer 6 á 7 weken voor uit met als eindbestemming Boekarest. 

Ik vertrok vanuit Bocholt in Duitsland op 7 juni 2014. Rond die tijd is het weer meestal 

wisselvallig maar dit keer was het met Pinksteren bloedheet in Duitsland. Ze noemden 

het zelfs ‘Saharapfinksten’ in de krant. De eerste dagen steeg het kwik naar 35 graden 

C en dat is iets te warm. Petrus grillt uns! 

Het was gelukkig van korte duur en regelmatig viel er een frisse regenbui.  

In Duitland fietste ik langs de Nethe, Weser en de Werra en volgde vanaf Eisenach tot 

Altenburg de Städtekette route. ( Mooi) Dit op aanraden van een Duitssprekende 

Roemeen die ik onderweg tegen kwam. Toeval bestaat niet!  

Af en toe moet er wel worden geklommen maar boven de 400 meter kwam het niet in 

Duitsland.  



De grens van Polen passeerde ik bij Ostritz. Dit ligt onder Gorlitz en is speciaal geschikt 

voor de voetgangers en fietsers. Ook in Polen moet er regelmatig worden geklommen.  

Reden dat ik via Polen wilde fietsen was een bezoek aan Auschwitz en Birkenau. 

Na Polen passeerde ik de grens van Slowakije bij Konieczna. Vanaf Gorlice volg je een 

prachtige weg door het bos richting de Malastow pas. Je klimt tot 7% naar 600 meter 

hoogte. Hierna volgt een daling en passeer je de grens bij Konieczna. De fietstocht door 

Slowakije duurde maar twee dagen en na de overnachting in Vranov nad Toplou reed ik 

naar Sátoraljaújhely, de grens van Hongarije. Kampeerde net over de grens in het 

gehucht Alsoberecki bij particulieren omdat de camping was gesloten. Het 

toeristenkantoor gaf wel het advies om hier te kamperen. Drie dagen fietsen in gastvrij 

Hongarije en voornamelijk vlak terrein. Bij Csengersima reed ik Roemenie binnen en toen 

begon het Roemeense avontuur. Ook de klok ging vooruit want het is hier een uur later. 

Na Satu Mare kampeerde ik in Apa bij een groot meer. Er waren weinig voorzieningen 

maar water genoeg dus geen reden tot klagen. Hierna reed ik eerst naar de Maramures. 

Dit is een prachtig berggebied in het noorden van Roemenië. Sommige plaatsen liggen 

hier bijna tegen de Ukraine aan. In de Maramures herleven de oude tijden want deze 

zijn hier nog niet verdwenen. De klim naar 1000 meter viel mij enorm mee want het gaat 

geleidelijk aan en is niet te vergelijken met de Pyreneeën.  

http://baboumaramures.com/nl/breb/ 

Zo genoot ik twee weken enorm van de Roemeense levenswijze en vele 

bezienswaardigheden. Ik bezocht veel mooie plaatsen, o.a. Sighisoara, Brasov, Bran met 

het kasteel van Dracula en zag geen beren op de weg maar in een reservaat. Een 

herinnering die ik niet snel zal vergeten. Op 24 juli arriveerde ik in Boekarest en bleef 

daar nog 4 dagen om de stad te bezoeken. Vanaf luchthaven Otopeni in Boekarest vloog 

ik terug naar huis.  

Het enige nadeel van dit land is de enorme hoeveelheid zwerfhonden. Niet alle honden 

zijn agressief maar voorkomen is beter dan genezen! Ik schafte een Dazer aan en dit 

apparaatje verloste me bijna van elke lastige zwerfhond.  

Roemenië…..ik kan het echt aanbevelen! 

* 

Totaal fietste ik ongeveer 2800 km. 

* 

Tijdens deze reis maakte ik vaak gebruik van een camping. De overnachtingen liepen 

uiteen van € 2,50 tot € 12,50. De prijs voor een hotel of pension varieerde van € 15,00 

tot € 40,00.  

* 

Ook in Roemenië zijn veel campings te vinden. Zeer handig en nuttig is de site: 

http://www.hdd.dds.nl/content/overnachtingen_campings.htm 

* 

Polen, Hongarije en Roemenie hebben geen euro. Ik heb geen geld gewisseld. Voor de 

zloty, forint en de lei ging ik naar een geldautomaat.  

* 

Gebruikte overzichtskaarten:  

Duitsland -  1:250.000 - Michelin 

Polen -  1: 300.000 - Michelin 

http://www.hdd.dds.nl/content/overnachtingen_campings.htm


Slowakije – 1:200.000 – Frytag & Berndt 

Hongarije – 1: 200.000 – Frytag & Berndt 

Roemenie – 1: 500.000 – Frytag & Berndt  

* 

De terugvlucht boekte ik bij Blue Air. Voor de fiets betaalde ik slechts € 25,00 enkele 

reis terug. Hoewel ik van te voren informeerde naar de vervoersregels was de 

maatschappij over de fietshoes van de Fietsvakantiewinkel niet echt tevreden.  

De fiets paste nu niet in de scanner en zou eigenlijk klein verpakt moeten worden. 

Volgens de stewardess moest de fiets in twee stukken!!!!!  

Aangezien er geen andere oplossing was gebruikte ik toch de hoes en werd de fiets in 

één stuk ingeladen. De scanner werd niet gebruikt.  

* 

Heb je een vraag, je kunt me altijd mailen.    

noorandeweg@hotmail.com 

 

 
               Genieten van de gastvrijheid onderweg…. 

 

   

 

 

mailto:noorandeweg@hotmail.com

