Routebeschrijving
Onderstaand een beknopte routebeschrijving om per auto van Nederland naar
Roemenië te rijden naar Camping Timulazu.
Bij de reistips vindt u meer informatie over vliegen, visums, valuta en
autohuur.
Het adres van Camping Timulazu en Kinderboerderij ‘Ark van Noach’ is:
Principal 27A, 547553
Sânmărghita, SanPaul
Roemenië
☏ 00 40 – 74 75 04 700
GPS: 46.48364° N 24.37520° E

Beknopte routebeschrijving met auto vanuit
Nederland
Venlo -> Koln -> Frankfurt
Nurnberg -> Passau -> Linz
Becs (A) (Wenen) -> M0 (M nul weg)
Budapest
Szolnok
Rechts stoplicht, Artand (H)
Links Artand (H)
Oradea -> Gileu -> Cluj A3
Turda -> E60 Tirgu Mureș
Afslag dorpje Sanpaul (linksaf),
Rechtdoor rijden over de rivier de Mureș.
Rechts afslaan en door rijden door Sânmărghita.
Dorpje uitrijden en dan ziet u het aan de linkerkant.
Overnachting onderweg
Een tip voor een goedkoop hostel voor onderweg is in Melk,
Oostenrijk: melk.noejhw.at
Dit hostel zit ongeveer in het midden van de reis.
Ook kunt u kijken in het Hongaarse grensstadje (Hongarije/Oostenrijk)
Hegyeshalom.

Routebeschrijving vanuit de omgeving
Via Chirileu (met de pont)
Vanaf de E60 afslag Chirileu.ScreenHunter_06 Jun. 02 09.10

Vanaf de afslag Chirileu volgt u de weg, over het spoor, door het dorp,
totdat u aan uw linkerhand een kerk ziet. Hier gaat u linksaf. Deze weg
volgt u, over de dijk, langs de loopbrug, totdat u bij de pont komt. Wanneer
u de rivier de Mureș bent overgestoken met de pont, volgt u die weg tot in
het dorp. In het dorp gaat u rechtsaf en rijdt u almaar rechtdoor totdat u aan
uw linkerhand een grote witte boerderij ziet.
Via Sanpaul (met de brug)
Vanaf de E60 afslag Sanpaul.
Vanaf de afslag Sanpaul volgt u de weg, over het spoor, langs het
politiebureau, langs het oude kasteel (hier buigt de weg naar rechts) tot aan
de brug. Hier steekt u de rivier de Mureș over. Na de brug slaat u rechtsaf.
Deze weg volgt u totdat u in het dorp Sânmărghita komt. In het dorp blijft u
de weg volgen, langs de winkels, langs de school, totdat u aan uw
linkerhand een grote witte boerderij ziet.

Reistips
Vliegtuig
Met vliegtuigmaatschappij Wizzair is het mogelijk om rechtstreeks van
Dortmund naar Tirgu Mureș te vliegen. Ook is het mogelijk om
van Eindhoven naar Cluj Napoca te vliegen. U kunt vanaf daar een auto
huren of een bus nemen naar Tirgu Mureș. Zie voor
vliegdata www.wizzair.com

Valuta
De munteenheid van Roemenië is de Leu. (meervoud: lei. Leu betekent
letterlijk leeuw)
U kunt in Roemenië alleen met Lei betalen. Sommige winkels nemen ook
wel euro’s aan, maar de meeste niet. Vergeet niet te pinnen als je het land
binnen komt. Meer weten over de valuta van de Roemeense Lei? Kijk
op: www.wisselkoers.nl/roemeense_leu

Visum nodig?
Zaken- of toeristenvisum:
Zowel zakenreizigers als toeristen hebben geen visum nodig voor een
ongelimiteerd verblijf. De reiziger moet wel in het bezit zijn van een geldig
paspoort of een geldige nationale identiteitskaart.

Auto huren
Wie met het vliegtuig wil reizen maar niet afhankelijk wil zijn van het
openbaar vervoer, doet er goed aan een auto te huren. In Roemenië kan
dat heel makkelijk en goedkoop. Op het vliegveld en in de stad van Tirgu
Mureș kunt u deze sites gebruiken om een auto te huren:
www.autonom.com/en/rent-a-car-targu-mures-airport
romania.rentalcargroup.com/du/targu_mures_airport.htm
www.sixt.nl/huurautos/roemenie/targu-mures
www.holidaycars.com/autohuur/roemenie/targu-mures/
www.jetcost.nl/autoverhuur-Tirgu+Mures.Roemenie.html

