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Kurs- och studieresa till
Rumänien

Tandläkare Leif Borg har sedan 25 år tillbaka bedrivit ett mycket lyckosamt tandhälsoprojekt 
i Rumänien tillsammans med Rotary. Vi kombinerar kursresan med Gordons Melands bästa 
tips. Gordon är den verklige nestorn i Sverige när det gäller att skapa lönsamma kliniker där 
alla trivs. Se mer om själva kursen i kursprogrammet. Tore Sahlins program Effektiv 
Stresshantering är mer aktuellt än någonsin. 
 

Kursgivare: Leif Borg, Mölndal, Gordon Meland, Trollhättan, Tore Sahlin, Curomed, 
Umeå

Tid: 7 – 16 september 2020
Plats: Bukarest, Constanta, Rumänien
Målgrupper: All personal i mottagningen samt beslutsfattare och klinikledningar inom 

tand- och sjukvård.

Se mer om själva kursen på www.curomed.se

Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91  UMEÅ, tel 090-38375
info@curomed.se www.curomed.se
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Resprogram
Dag 1, Måndag 7 september 2020
Vi flyger från Stockholm på förmiddagen med ankomst till Bukarest tidig eftermiddag
enligt dessa preliminära tider: Avfärd från Arlanda 11.00 med ankomst till Bukarest
14.45. Transfer till vårt hotell Mercure som ligger i centrala staden och har en fin
konf e ren sn l äg gn i ng . S e m er på https://mercure-bucharest-city-center.bucharest-
hotel.com/sv  . På kvällen äter vi en välkomstmiddag på restaurang Caru`cu bere,
https://www.carucubere.ro/en/. Middag ingår.

Dag 2, Tisdag 8 september 2020: Bukarest
Kurs enlig särkilt schema. Efter kursen på eftermiddagen sker sightseeing i centrala
Bukarest. Parlamentet som är ett av Ceausescus verkligt enorma skrytbyggen, The Prince
Court som är det  gamla centrum och ett utomhusmuseum liknande Skansen med
traditionella rumänska byggnader mm. Middag intar vi på restaurang Jaristea som är
inredd som stadens restauranger brukade se ut för 100 år sedan och med en meny från
samma period (https://jaristea.ro  /). Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 3, Onsdag 9 september 2020: Bukarest till Constanta
Kurs enlig särkilt schema. Efter kursen åker vi från Bukarest mot sydöst till Adamclisi i
landets sydöstra del för att besöka museet och monumentet Tropaeum Trajani.
Monumentet restes år 109 i den dåvarande romerska provinsen Moesia Inferior som ett
minnesmärke över Kejsar Trajanus seger över dakerna några år tidigare, men det
betraktas idag också av många som ett monument över den rumänska nationens
födelse.

I anslutning till monumentet finns ruinerna av den forna romerska staden Civitas
Tropaensium och ett museum, som vi naturligtvis besöker. Vi äter en sen lunch på den
ekologiska vingården Patrician. Ägaren visar oss runt i fabriken och vi får smaka olika
viner direkt ur faten varefter vi serveras lunch. Frukost, lunch och middag ingår.

Färden fortsätter till Constanța och den närliggande badorten Mamaia, där vi bor och
har kurs de tre följande nätterna. Inkvartering på utmärkta hotell Vega eller
motsvarande, se mer om hotellet på http://www.hotelvega.ro
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Dag 4 - 5, Torsdag- fredag 10 - 11 september 2020
Kurs enligt separat schema. Under fritiden möjligheter till bad och/eller sightseeing och
shopping i Constanța. Middagar på hotellet eller på nyrenoverade restaurang Vraja
Marii i gamla Constanța. Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 6, Lördag 12 september 2020, Via Histria till Mahmudia
Kurs enligt separat schema. Efter kursen sker förflyttning till Mahmudia där vi skall
göra studiebesök. På vägen stannar vi till i ruinstaden Histria. Vid stranden av den stora
Sinoelagunen, några mil norr om Constanța, ligger ruinstaden Histria. Staden
grundades av greker på 600-talet f.Kr och var en viktig handelsstad i cirka 1300 år
innan den övergavs och föll i glömska. Först i början på 1900-talet återupptäcktes den
och utgrävningar har pågått sedan dess. Frukost, lunch och middag ingår.

I anslutning till ruinområdet finns ett välgjort museum. Omgivande vidstäckta betes-
marker och strandängar är kända för sitt rika fågelliv. Här finns alltså goda möjligheter
att kombinera arkeologiska studier med fågelskådning och bad i lagunen. Vidare färd 
genom Dobogeas jordbrukslandskap till byn Mahmudia i södra kanten av Donau-
deltat. Tre nätter bor vi på Mon Jardin Hotel (4*) vid stranden av flodarmen Sf. 
Gheoghe. http://hotelmonjardin.ro/ro/home/  . Middag på hotellet. Frukost, lunch och 
middag ingår.

Dag 7 - 8, Söndag - Måndag 13 - 14 september 2020
Kurs enligt särskilt schema. Efter kursen finns möjlighet att göra utfärder i
deltalandskapet som bildats där floden Donau mynnar ut i Svarta Havet. Vi använder
små snabba motorbåtar eller större katamaran beroende på vad som passar för
respektive utfärd. Exakt upplägg beror bl.a. på vädret och vattennivån i deltat. Ungefär
vid deltats huvudort Tulcea delar sig Donau i tre armar: Chilia, som bildar gräns mot
Ukraina, Sulina genom den centrala delen av deltat och Sf. Gheorghe (St. Göran)
genom den södra delen. Mellan dessa armar ligger ett labyrintiskt nätverk av naturliga
och grävda kanaler, sjöar och öar med byar, jordbruk och betesmarker. En tur går i
deltats sydöstra del utmed Sf. Gheorghe-armen och angränsande små kanaler till Sf.
Gheorghe by, där flodarmen rinner ut i Svarta havet. Vi strosar i byn med sina små
pittoreska hus och välskötta trädgårdar. 

Vi äter lunch i byn och fortsätter ut på havet till den relativt nybildade (geologiskt sett)
Sacalinön, numera avsatt som ekologiskt reservat. Den andra turen går i deltats
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centrala delar, delvis utmed Sulinakanalen på vilken huvud-delen av den
internationella båttrafiken går. Flera långa radbyar kantar kanalen. Vi besöker en av de
stora öarna Letea (uttalas Leta eller Letja) eller Caraorman, på vilken vi gör en ”safari”
till fots och/eller med häst och vagn till den inre delen av ön med betesmarker,
sanddyner och urskogsartade ekskogar. Efter lunch, som serveras hos en familj i en av
byarna, återvänder vi till huvudkanalen och fortsätter ut till småstaden Sulina där den
mynnar i Svarta Havet. Middagar på hotellet. Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 9, Tisdag 15 september 2020: Återfärd till Bukarest
Efter kursen åker vi från Mahmudia till Tulcea, där vi gör uppehåll för att promenera
utmed kajerna där många olika sorters båtar ligger förtöjda i flerdubbla rader.
Nordligaste Dobrogea är ett kuperat landskap med jordbruk, betesmarker och
vidsträckta lövskogar. Här ligger flera kloster och vi besöker Celicdere- och
Saonklostren. Om besöket inte råkar sammanfalla med någon viktig religiös högtid
brukar nunnorna i Saonklostret bjuda på en utsökt lunch, inkl. starka drycker, tillagade
av egenproducerade råvaror. Alternativt äter vi lunch på La Parmac i staden Babadag
halvvägs mellan Tulcea och Constanța. Ankomst till Bukarest under eftermiddagen
och incheckning på samma hotell som första dagen. Middag på Museum Restaurant i
Bukarests gamla bostadsdistrikt. Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 10, Onsdag 16 september 2020: Hemeresa
Efter frukost hemresa enligt följande prelliminära tider: Bukarest till Stockholm kl
08.25 med ankomst Arlanda kl 10.15. Tack för denna gång.
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PRISER OCH RESFAKTA 

KURSAVGIFT: 10.800 kr
PRIS FÖR KURSRESAN: prel. 26.650 kr 

Enkelrumstillägg från 3.900 kr

I PRISET INGÅR:

* Flyg till Bukarest tur o retur Stockholm 
* Hotell med del i dubbelrum på angivna hotell eller motsvarande.
* Utflykter och transporter enligt programmet
* Transfer tor flygplatsen i Bukarest
* Helpension
* Svensk färdledning

Ingår ej:
* Dricks och drycker
* Enkelrumstillägg

Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i
september 2019. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i
ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara
nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll.
Researrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella tidtabelländringar för flygen eller händelser av
force majeure-karaktär. Resans pris är baserat på att minst 25 personer deltar. 

Allmänna resevillkor
För dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska Resebranschens
Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO. 

Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr samt ev kostnader
som debiteras för avbokning av flyg, hotell mm. Vid avbeställning senare än 60 dagar före avresan
äger researrangören rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris. Ändringar utöver det givna
researrangemanget kan i allmänhet inte göras eftersom detta är en gruppbokning. 

Reseförsäkring 
Detta är en tjänsteresa och då gäller inte den vanliga hemförsäkringen. Medlemmar i Praktikertjänst
har en tjänstereseförsäkring genom företaget och vårdpersonal som inte är anslutna till Praktikertjänst
bör kontrollera sitt försäkringsskydd vid tjänsteresor. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din
reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta, alternativt teckna reseskydd via
försäkringsaktiebolagt ERV.se. Frågor om företagsförsäkring: Telefon: 0770 457 970. Telefon till
förmedlarservice: 0770-456 908; E-post: corporate@erv.se; Fax: 08 454 33 21

Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, 90591 Umeå, Tel 090-38375 
www.curomed.se, info@curomed.se 
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