
2.  Vår resa till Rumänien och Moldavien 16.9. – 30.9. 2015 

   Gunvor och Tom Ryynänen 

 

Ja, varför till Rumänien, undrade några vänner. Kanske dels för att vi (främst jag Tom) oftast vill 
söka nya länder, upplevelser, erfarenheter – och dels för att Rumänien och Moldavien länge redan 
varit kontroversiella och därförinnan lidit under Ceauzesku. Skillnaderna i levnadsstandard är klart 
synliga för en turist på kort besök. Blandningen av kulturer har fortsatt under många historiska 
skeden: bysantiskt, germanskt, ungerskt, ryskt och så romerna, vars närvaro och rykte på gatorna 
här hemma inverkat på uppfattningen om länderna. Romernas andel av befolkningen är ca 3 eller 8 
% (ingen vet) av ca 20 miljoner i Rumänien, som med 238.000 km2 är lite mindre än Finland, 
medan Moldova (Moldavien) är bara 34.000 km2. Inklusive Transnistrien bor ca 3,6 miljoner 
mänskor i Moldova och en stor del är ryssar och ukrainare. 

Flygresan var egentligen beställd av Air Baltic via Riga till Bukarest, men det flyget blev annullerat 
ett par veckor före avfärd – sådär bara! Det blev istället Turkish Air via Istanbul, med ett litet 
prispåslag. Nåväl, hotell och lokala färder var ju beställda och resan började helt enligt programmet 
med ankomst till centrum av Bukarest och Hotel Europa med balkong och utsikt över Piata Unirii 
parken. Vi hann ännu bekanta oss med den armeniska handelsgården Hanul Manuc från 1808, invid 
hotellet där en stor uterestaurang lockade i det varma sommarvädret. Lite kött och annat plock 
liksom vin och öl var billigt och gott. 

 

Efter en god sömn och god frukost var det dags för oss att bege oss ut på stan, först till parken intill 
med planteringar och springbrunn, där vi tänkt ansluta oss till en gratis promenad med lokal guide. 
Ett tjugotal turister väntade tåligt, men ingen dök upp så vi tog Hop-on Hop-off bussen istället till 
det berömda eller snarare beryktade Parlamentpalatset som Cheauzesku lät bygga. Enorma 
penningsummor och inhemska materialmängder gick åt för detta världens näst största byggnadsverk 
med tusentals rum med marmor, kristall, träsniderier och målningar- och tusentals arbetare fick lida. 
I fotoarkivet från resan finns många bilder av det dåvarande presidentpalatset. Konstnärligt och 
stilmässigt är palatset mycket högklassigt dekorerat. Men, det sägs att president Ceauzeskus fru lät 



bygga om sin egen marmortrappa sju gånger, då stegen inte riktigt passade hennes klackar. 
Presidenten själv försökte fly med helikopter via palatsets öppningsbara tak, men blev avrättad av 
sitt folk juldagen 1989. 

En bra första bild av Bukarests sektorer (6, enligt väderstreck) ger en rundtur med en Hop-on buss 
ända till Herastrau sjön i norr och Triumfbågen (lite mindre än i Paris) och sedan längs den långa 
Kiseleff bulevarden tillbaka till den centrala Victoriei gatan med Atheneum och andra monumentala 
byggnader från kung Carol I:s tid och tidigare. Öster om ligger Lipscanigatan och gamla 
bohemkvarter med arkader och caféer 2-3 kvarter söderut till Francezagatan invid vårt hotell, strax 
intill Drambovita kanalen. 

Till fredag hade vi beställt en tur till Sinaia, Peles-slottet och Brasov med närliggande (Draculas´)   
lite spökliga slott Bran. Bram Stokers roman Dracula från 1897 har inget med det verkliga slottet 
Bran att göra, som härstammar från slutet av 1300-talet, som tullort för Transylvanien invid Brasov, 
som förr hette Kronstadt. Landskapet förändrades från milsvida åkrar och slätter till vackra 
bergsvyer efter klostret Sinaia. 

 

Rundturen på nära 400 km blev privat med vår guide Christian, som kände platserna väl och hade 
många intressanta synpunkter på många frågor. Hans engelska var utmärkt och han var kritisk till 
mycket i Rumänien såsom korruptionen, men också realistisk när det gäller t.ex. migrationsfrågor. 
Frankrike kritiserade länge Rumäniens politik gällande romerna. En stor del av dessa gör inte själv 
allt de kunde för att förbättra sin situation, men visst brister det i social basservice och mänskliga 
rättigheter. Men då allt flere av zigenarna flyttade till Frankrike började man där betala dem för att 
tvinga dem tillbaka till Rumänien – och då detta blev ett sätt för en del romer att kassera in pengar, 
svarade man fransmännen att ”hur är det nu med mänskorättigheterna”. 

Efter tre nätter på Europa hotellet åkte vi till flygfältet och satte oss i ett litet turboprop plan till Iasi 
en dryg timmes flygtur norrut, nära gränsen mot Moldavien. Iasi är en stor universitetsstad med 
gamla anor och vi installerade oss på Hotel Traian, ritat av Eiffel, i centrum där Stephan cel Mare 
bulevarden börjar och löper till Kulturpalatset söderut. Namnet Traian kommer från romerska 
Trajanus, kejsaren som närmare införlivade Rumänien med det gamla romarriket och sedan dess har 



det latinska rumänska språket bevarats och gör det lättare att förstå skriven text. Stephan cel Mare, 
den Store, försvarade tappert Moldavien mot ottomanska imperiet i slutet av 1400-talet och blev en 
hjälte också i nuvarande republiken Moldavien. Kulturpalatset har varit stängt sedan 8 år, fick vi 
höra av en vakt som också berättade att restaureringen med EU-pengar kan bli färdig om två år. En 
del av dess omfattande tavelgallerier finns placerade i andra vackra byggnader. På vägen tillbaka 
mot hotellet ligger flera ortodoxa rikt utsmyckade och målade kyrkor samt caféer och butiker ända 
till torget framför Traian hotellet, där det bl.a. såldes hundvalpar och flera spårvagnslinjer rasslar 
förbi mot järnvägsstationen. 

Vi hade tänkt åka tåg över gränsen till Ungheni på moldaviska sidan följande dag, men det visade 
sig att inget tåg gick på söndag – så det blev buss istället. Det gällde att hålla sig framme för att 
säkra plats i den lilla bussen, också om vi fick vänta en dryg timme på avgång. Ganska snart var vi 
framme vid gränsfloden Prut, men gränskontrollen tog lång tid på vardera sidan. Rumänien hör till 
EU, men inte till Schengen-avtalet ännu (2015) och Moldavien har bara ett associationsavtal med 
EU. 

 

 

Moldavien är nog märkbart fattigare än Rumänien. Vägen mot Chisinau var gropig och tog drygt 
tre timmar till med ett stopp på vägen. Väl framme lyckades vi med en taxi hitta det lilla familje-
hotellet ”Lidia” ett par tre kvarter söder om katedralparken i centrum och blev väl mottagna av 
värdparet när vi väl hittat fram. Taxin åkte ett par varv runt kvarteren, då gästhusets skylt var så 
liten och utrymmena låg bakom en hög port, vilket är vanligt. En extra kilometer med taxi spelar 
just ingen roll då 10 km kostar knappt 3 euro. Gästhemmet har namn efter ägarinnan Lidia, som 
med sin man tog så hjärtligt emot oss att vi serverades vin och tilltugg med dem minst tre gånger, 
men deras engelska uppgick till 2-3 ord. Mannen kände väl Karelen där han under sovjetiska tiden 
tjänstgjort i armén. En brorsson talade en hygglig engelska, liksom många av den yngre 
generationen. På kvällen åt vi en god middag på Jazz Hotel och frukosten följande morgon smakade 
förträffligt i Lidias trädgård. Vi hade hela tiden god tur med vädret. 

 Då vi fått tågbiljetter till tisdag (efter en natt till) köpta, tog vi en taxi för en utfärd ca 60 km norrut 
till Orheiul Vechi, en urgammal kulturlämning i en djup dal omgiven av branta ”väggar” där 
munkar under århundraden byggt grottbostäder i bergssidan nedanom ett gammalt kloster, som är 
aktivt. Åt samma håll ligger flera vingårdar som har världens största vinkällare i långsträckta 
grottor. Vi besökte en vingård Vartely, som är yngre men gör miljontals flaskor gott vin per år. På 



landsbygden ser man både fattiga och rika vingårdar, majsfält, potatisskörd osv., samt gamla byar 
som lever lite i det förflutna – en del av dem. Purcari är ett känt premiumvin, som vi provade på. 

 

    

 

Den sista dagen i Chisinau bekantade vi oss med staden, dess marknad med ett myller av folk och 
alla tänkbara varor. Intill går huvudgatan, också här Stephan cel Mare som kantas av butiker och 
monumentala byggnader förutom två parker. Vid regeringsbyggnaden tältade hundratals mänskor i 
protest sedan över två veckor och tuffa militärpoliser följde med dem. Vi behövde inte växla 
mycket pengar i de små växelkontoren (ca 20 Lei per euro) innan det var dags att stiga på tåget mot 
Ungheni vid gränsen mot Rumänien igen. Tågresan var långsam i en högst enkel sovkupé (då tåget 
fortsätter till Bukarest) och axelbytet vid gränsen tog ca tre timmar innan vi kunde åka den korta 
sträckan till Iasi. 

Sent på kvällen kom vi till ett annat hotell i Iasi, nu på återvägen (hotell Ceramica 28 euro inkl. 
frukost). En frisk promenad på morgonen till en shopping mall och moderna kvarter söderom 
Kulturpalatset följdes av en taxiresa till den imponerande klosterborgen Cetateia på en hög kulle 
med utsikt över hela staden. Taxin förde oss sedan till flygfältet för resan tillbaka till Bukarest. Vi 
åkte direkt från Bukarests Otopeni flygfält till tågstationen Gara Nord och hann bra till snabbtåget 
mot Constanta. Hela landskapet är platt med stora odlingar och resan (ca 230 km) tar bara två 
timmar. Det enda övriga intressanta avbrottet på vägen är de jättelika broarna över Donau, som i två 
armar vänder från söder i en båge norrut. Enorma brokonstruktioner, slussar, dammar och industrier 
höjer sig på var sida om den långa europeiska floden, som passerar genom flera länder. 

Snart rullade tåget in i Constanta som är en storstad och en av Europas viktigaste hamnar. 
Tågstationen ligger mitt i den livliga staden, men vi hade beställt rum på strandhotellet Central, 
halvvägs ut längs det 10 km långa, smala näset Mamaia och alldeles invid Svarta Havet. Det var 
redan mörkt på kvällen, men vi såg och hörde ju att sandstranden låg knappt 50 meter från vår 
balkong. Det klarnade också att säsongen var slut och flera krogar var helt igenbommade inför 
vintern. Vi promenerade ett stycke till en mexikansk krog ”Sabroso” och fick god mat, en blandning 
mellan lokalt och latinskt. Kabelvagnarna 50 meter över byggnaderna, operan och diverse tivoli etc. 
parker hade också stängt, men vi behövde inte detta eller de folkmängder som samlas i augusti. 

Solen lyste starkt de följande dagarna och havet var ganska lugnt, fem nätter hade vi bokat på 
samma ställe. Längs beachen går en strandpromenad i flera kilometer med mönsterlagda stenplattor. 



Bilvägen löper mitt på näset på yttre sidan av hotellen. Stranden var ren och bestod mest av 
söndersmulade snäckskal. Strax intill stranden ligger hotellets poolterrass. 

 

 

 

Till lördag hyrde vi en bil för att köra till Tulcea där det skyddade stora deltaområdet börjar. 
Donaus delta sträcker sig över mer än 500.000 hektar och har tre huvudarmar som för ut till Svarta 
havet över 100 km norr om Constanta. Den nordligaste armen bildar gräns mot Ukraina. Vi steg upp 
tidigt och fick en frukostpåse från hotellköket med oss. Halv tio kom vi faktiskt fram till båthamnen 
i Tulcea efter lite sökande. 

 

 

Vi åkte längs mindre vattendrag i över 6 timmar med John i deltat med ett rikt fågelliv. Vissa arter 
höll just på att flytta söderut. Halvvägs ut mot havet finns ett par öar med bosättning och vi fick en 
god fisklunch före återresan till Tulcea. 



Hyrbilen fungerade bra, men jag ville inte köra inne i Constantas täta trafik, då körsättet är ganska 
så aggressivt. Vi bekantade oss med centrum av Constanta först sista dagen efter vi haft en skön och 
lugn söndag vid poolen på hotellet. På kvällen hittade vi en nyöppnad topprestaurang ”Shanti” i 
Vegahotellet – utomordentligt smakfullt inrett och lite avvikande, högklassiga rätter. Vi lämnade 
strandlivet och åkte med en mysig taxichaufför lite runt i gamla stan förbi Operan och ned till det 
gamla berömda Casinot, som nu är museum. På vägen ned till Casino vid stranden hade vi god 
utsikt över den stora, vidsträckta hamnen. Samma taxi körde oss till järnvägsstationen och vi hann 
till ett tidigare tåg på eftermiddagen. 

 

Två timmar senare var vi tillbaka i Bukarest och tog in på hotell Opera invid Cismigiu parken, men 
nu hade vädret ändrat. Det var kyligt och småregnade, ändå var det skönt att vandra i parken med 
sina planteringar, sjö med roddbåtar och caféer. På kvällen halvsprang vi i regnet till en lokal krog 
vid namn Vatra. Operahotellet ligger nära Victoriei gatan så tanken var att se de vackra gamla 
palats och andra byggnader som ligger längs den gatan. Följande dag var vädret lite bättre och det 
blev ett par längre promenader och fotande. Konstmuseet var stängt, men vi gick in i Atheneum, det 
gamla konserthuset där sångövning pågick. Invid kungliga palatset ligger nya konsertpalatset, men 
just för vår sista kväll fanns inget på programmet. Vi köpte lite broderade textiler och ett keramikfat 
i en trevlig butik med nationellt hantverk. Det var dags för hemresan följande dag. 

 

 

 

 

 

 


