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RUMÄNIEN  -  ”Den latinska pärlan i den slaviska musslan” 
Focus Travel AB arrangerar tillsammans med Equmeniakyrkan i Huskvarnas Rumänienhjälp en resa, 13-23 april 2020, genom 
Europa kombinerad med en rundtur i Rumänien. Vi kommer till Rumänien under den ortodoxa påskveckan och firar gudstjänster 
tillsammans med flera av de församlingar som Equmeniakyrkan i Huskvarna samarbetar med; Radna, Targu Mures, Magesti och 
Calacea. Vi övernattar i städerna Arad, Targu Mures och Oradea. Under resan genom Europa besöker vi bl.a. Prag, Budapest och 
Wien. Reseledare från Equmeniakyrkan är Stefan Hagström och från Focus Travel AB Lennart Bergström. Komforten är mycket 
god. Vi far med skön modern helturistbuss från BD Bussresor, Huskvarna. Hotellen har all bekvämlighet. Vi presenterar resan dag 
för dag.  Välkommen med! 
 
Dag 1 
Vi startar i Kaxholmen ICA-butiken, Huskvarna Equmenia-
kyrkan, Ansgariikyrkan Huskvarnavägen 86 och Västra Tor-
get i Jönköping. Resan följer E4:an till Helsingborg och färjar 
över till Helsingör. Vidare reser vi genom Danmark till 
Gedser färjeläge på ön Falster. Färjan mellan Gedser och 
Rostock tar ca två timmar och vi äter ombord. Ankomst till 
Rostock 17.00. Övernattning centralt i stan på Hotell Die 
Kleine Sonne.  (440 km) 
 
Dag 2 
En god frukost lägger grunden för dagen och vi startar 08.00 
Dagens mål är Prag, Tjeckiens huvudstad. Vi stannar med 
jämna tidsavstånd för att röra på benen och fika och efter ca 
tre timmar passerar vi Berlin. Vi reser hela tiden i östra delen 
av Tyskland som innan återföreningen var DDR. Vi stannar 
utmed vägen för att äta lunch. Tidig eftermiddag passerar vi 
Dresden och om inte lång tid kör vi in i Tjeckien och är i Prag 
ca 16.00. Vi checkar in på Hotel Ramada Prague City Centre 
vid den berömda Vaclavske platsen. En guidad promenad i 
gamla staden hinner vi med innan vi äter middag. Hotellet 
ligger utmärkt för kvällspromenad i centrum. 
 

 
 
Dag 3 
Vi lämnar Prag för att komma till Budapest på eftermiddagen. 
Detta är historiskt området för Europas mäktigaste kejserliga 
styre. Det Habsburgska hovet. Huset kom under det andra 
årtusendet att bli härskande över stora delar av Europa och 
hade sin största storhetstid i slutet av femtonhundratalet och 
början av 1600-talet, när det regerade över Österrike och 
delar av Centraleuropa, nuvarande Spanien och Nederlän-
derna samt nuvarande Brasilien och andra delar av Nya värl-
den, ett av världens genom tiderna allra största riken. Da-
gens resa går som tidigare på fina motorvägar och passerar 
bl.a. Bratislava, Slovakiens huvudstad. Budapest ligger gan-
ska centralt i landet, på båda sidor av Donaufloden. Staden 

omges av flacka uppodlade slättområden med bl.a. Ungerns 
bästa jordbruksmark. Vi anländer ca 16.00 och checkar-in på  
Hotel Mercure Korona centralt i stan. Vi får en kort sight-
seeing med buss före middag. 
 

 
 
Dag 4 
Efter frukost sightseeingtour i Budapest centrum. Resan går 
vidare till Arad i Rumänien. Vi checkar in på Hotel Continen-
tal Arad. Middag 17.00. Arad är en stad vid floden Mures i 
västra Rumänien, administrativt centrum för länet Arad. Den 
har 160 000 invånare. På kvällen 19.00 deltar vi i en guds-
tjänst i Baptistkyrkan i Radna, en av Equmeniakyrkan Hus-
kvarnas vänförsamlingar. Sedan återvänder vi till hotellet i 
Arad. 
 
Dag 5 
Efter frukost far vi vidare på vår rundtur i Rumänien. Vi reser 
mot nordost, delvis på en nybyggd motorväg. Målet för da-
gen är staden Targu Mures, en stad i centrala Rumänien, 
centralort för Mures län. Den har160.000 invånare. Vi check-
ar in på Hotel Continental Targu Mures. Middag 16.30. 
Klockan 18.00 firar vi Långfredagsgudstjänst tillsammans 
med Baptistförsamlingen Libertati. 
 
Dag 6 
Efter frukost får vi lyssna till en av hjälporganisationen 
Fundatia Locs ledare, som berättar om deras diakonala ar-
bete. Resan fortsätter västerut till staden Oradea nära grän-
sen till Ungern. Staden är centralort för länet Bihor. Den 
ligger vi floden Crisul Repede. 200 000 invånare. Vi installe-
rar oss på Hotel Continental Oradea och gör sedan en sight-
seeingtur i stadens centrum. Middag på hotellet 19.00. 
 
Dag 7  
På Påskdagen firar vi gudstjänster tillsammas med två av 
Equmeniakyrkan Huskvarnas vänförsamlingar. Efter frukost 
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reser vi till  Magesti, en landsförsamling  öster om Oradea. 
Gudstjänst 10.00 Efter gudstjänsten bjuder församlingen på 
lunch i kyrkan. Vi far vidare till Calacea, en landsförsamling. 
Den ligger söder om Oradea. I Calacea besöker vi först 
vårdcentralen Elim som ägs och drivs av församlingen. 16.00 
Gudstjänst därefter bjuder församlingen på middag i kyrkan 
Vi återvänder till hotellet efter en dag av rika upplevelser. 
 

 
 
Dag 8 
Vi börjar vår resa hemåt och idag skall vi till Wien. En tidig 
start på dagen hjälper oss att få tid till en sightseeing och en 
trevlig middag i wienerstil. Du kommer att bo centralt intill 
gamla staden i Wien på NH Hotel Wien Belvedere.  
 
Dag 9 
Dagens etappmål är den lilla vackra staden Rothenburg ob 
der Tauber.  Historiska sevärdheter finns det gott om i 
Rothenburg och den medeltida staden är omgiven av en till  
stora delar bevarad ringmur från 1380-talet. Vid det 
pittoreska torget Plönlein befinner sig det ståtliga rådhuset. I 
Käthe Wohlfahrts julbutik kan du dessutom handla julpynt 
och julklappar året runt! Vi äter och bor på Hotel Schranne i 
gamla staden och vandrar runt i staden efter ankomst. 
 
Dag 10 
Ett par timmer efter frukost i staden för vandring och 
eventuellt köp av julpynt för nästa jul 2020. Vår resa går 
norrut på snabba och trygga vägar. Städer utmed vägen är 
bl.a. Würzburg, Kassel, Hannover innan vi är vid hotellet för 
natten PLAZA Inn Hamburg Moorfleet. Hotellet ligger i 
förorterna till Hamburg och är ett övernattningshotell.  
 
Dag 11 
Vi äter en god frukost och gör färdiga att resa hemåt via 
färjan i Puttgarden till danska Rödby och genom Danmark. 
Överfarten tar ca 50 minuter och kan fika eller äta ombord. 
Genom Danmark till Helsingör och färja över Öresund till 
Helsingborg. Väl i Sverige har vi ca fyra timmars resa hem till 
Jönköping-Huskvarna med paus i Ljungby för något att äta. 
 
 
 

 
 

 
Arne Hagström, initiativtagare till 

Equmeniakyrkan i Huskvarnas Rumänienhjälp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaruta  
13-23 april 2020 
Pris per person: 9 955.- 
I priset ingår: Del i dubbelrum, halvpension, reseledares tjänster, 
bussresa, färjor, vägskatter, Sightseeing i Prag, Budapest och Wien, 
EU-moms och resegaranti enligt lag.  
Ingår ej: Personliga beställningar av mat eller dryck och övriga 
privata kostnader.  
Enkelrum: 2 975: -/person i mån av tillgång (om du ej har reskamrat 
och ingen annan ensamresenär kan tänkas dela rum med dig, då 
måste du erlägga enkelrumstillägg) 
Anmälan: Senast 15 februari 2020. 
Anmälningsavgift: 500: - per person insättes på bankgiro  
FOCUS Travel AB 5356-3227 eller plusgiro 52 69 58-4. 
Slutbetalning: Skall erläggas senast 15 februari 2020.  
Pass erfordras på resan! 
Resevillkor: Kan erhållas från arrangören. 
Avbeställning: Villkor erhålles av arrangören 
Förbehåll: Om ej 30 personer är anmälda kan resan bli inställd.  
Handikapp: Var vänlig meddela ev. handikapp för din egen skull. 
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gällande lag av 
arrangören FOCUS TRAVELl AB, Box 300, 551 15 Jönköping   
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