FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Maramures
Land: Roemenië
Route: Eerste week zelf uitgestippeld, tweede week mix van bestaande route en zelf
uitgestippelde route
Aantal wandeldagen: 14
Reisperiode en condities: 28 augustus – 11 september 2016
Korte beschrijving van de route: dagtochten met grote rugzak of met dagrugzak van 14 à 30
km. Verblijf van 1 of 2 nachten. Zie voorts in het verslag.

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Heenreis: vlucht WizzAir Charleroi – Cluj-Napoca; minibus luchthaven Cluj-Napoca – Baia
Mare.
Terugreis: taxi Viseu de Sus – Cluj-Napoca. Vlucht Viseu de Sus – Charleroi.

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
DIMAP 1:50.000 Muntii Ignis, Creasta Pietrii si Gutai; DIMAP 1:60.000 Muntii Gutai, Lapus si
Tibes; DIMAP 1:50.000 Muntii Rodnei; DIMAP 1:400.000 Transilvania; MUNTII NOSTRI
1:55.000 Rodnei; MUNTII NOSTRI 1:65.000 Maramuresului; Parcal Natural Muntii
Maramuresului 1:40.000? (schaal niet aangeduid) Vaser Valley Map.

Ervaren terrein- en weerscondities
Roemenië kent koude winters en warme zomers. Meestal was het rond de 25 graden.
Slechts een half uurtje regen gehad tijdens een onweer op 14 dagen tijd.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
De bewegwijzerde delen van de tocht waren meestal vrij goed bewegwijzerd. Tijdens de
tweede week volgden we een route die via waypoints uitgestippeld was. Dit verliep een pak
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moeilijker aangezien het uploaden op onze gps maar half gelukt was (we weten niet of het
aan ons ligt of dat het probleem bij de bron lag).

Bevoorrading (voeding en water)
Overal genoeg dorpjes met kleine winkeltjes (“Magazin Mixt”).

Overnachting + nuttige links
Zie verslag.

Optioneel: Tips rond materiaal
Niet van toepassing.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Mooie tocht in het middengebergte en door de dorpen van de Maramures.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://goo.gl/photos/UiFZQnGzrEhs9owLA
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag: http://hikingadvisor.be/wpcontent/uploads/2016/10/Reisverslag_ErikVloeberghs_Maramures.pdf
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via erik.vloeberghs@hotmail.com
(geef hier je emailadres in)
Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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