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Welkom bij Natuurhuisje Casa Maria! 

Per vliegtuig 

Vanaf Eindhoven, Dortmund en Keulen zijn er rechtstreekse vluchten met de 
Hongaarse vliegmaatschappij Wizz Air. De vliegtijd bedraagt ca. 2 uur (let op: de 
lokale tijd is 1 uur later dan in Nederland). Via de website van Wizz Air is ook een 
goed overzicht van huurauto’s te verkrijgen.  

Per auto 

Vanaf Nederland/Vlaanderen is het ca. 1.800 km. Je rijdt via mooie steden zoals 
Wenen en Boedapest naar Roemenië. Tot de eveneens mooie stad Debrecen, de 
voormalige hoofdstad van Hongarije, waar je voor 'onze' Vlissingse zeeheld De 
Ruyter een standbeeld is geplaatst (hij redde in 1676 zesentwintig Hongaarse 
gereformeerde predikanten van de slavernij), is er een autobaan. Vanaf Debrecen 
gaat het via tweebaanswegen via Oradea (eerste stad over de grens in Roemenië) 
richting Cluj Napoca (DN1). Halverwege de DN1 naar Cluj arriveer je in Huedin 
(laatste mogelijkheid om geld te pinnen en de wat grotere inkopen te doen). In 
Huedin sla je rechtsaf richting Belis/Albac (1R). Via Calata (waar Bela Bartok werd 
geïnspireerd door de lokale volksmuziek), Calatele, rij je door naar Dealu Negru. 
Tussen Calatele en Dealu Negru klim je langzaam omhoog via een dichtbebost stuk 
met dennenbomen.  
Volgens onderzoekers behoort de luchtkwaliteit hier tot de beste in Europa. Eenmaal 
aangekomen in Dealu Negru rij je door totdat je aan de rechterhand de bordjes 
'Pensiuna Soriana' en ‘Cabana Lorelin’ ziet staan. Sla rechts af de zandweg op. Na 
ca. 250 meter rechts zie je aan de rechterhand een oud ijzeren hek. Daar sla je 
rechts af op een klein zandweggetje dat naar beneden loopt. Rij voorzichtig, door 
regenval is de kwaliteit van het wegdek soms slecht.  Na ca. 100 meter rij je door de 
openstaande groene hekken verder naar beneden. Na een scherpe bocht naar links 
zie je ietsje verder je natuurhuisje Casa Maria staan. 

Per trein 

Het dichtstbijzijnde intercitystation is Huedin (ca. 25 km vanaf je natuurhuisje). 
Huiden ligt op de lijn Boedapest - Cluj Napoca. Indien gewenst zijn we graag bereid 
om je tegen een kleine vergoeding (€   5,-- per rit) op te halen vanaf het station. Kijk 
voor internationale reisinformatie en dienstregeling op de website van de Deutsche 
Bahn of voor nationale informatie op de website van de Roemeense CFR.  

Geef ons even een seintje als je in de buurt bent, dan verwelkomen wij je en 
overhandigen wij je de sleutel van Casa Maria. 
 
Mobiele telefoon Ivo: + 40 721 331 274 
Mobiele telefoon Lili: + 40 723 541 369 
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Aanbevolen Restaurants  
 
Cabana Motilor (traditionele Roemeense keuken door Sebastian and Ella): 
www.cabanamotilor.ro 
 
Pensiunea Doru (eenvoudig, huisgemaakte, familiebedrijfje, voordelig) 
www.pensiunea-doru.ro 
 
Drinkwater 
 
Wij raden aan om het water uit de kraan niet als drinkwater te gebruiken. In plaats 
daarvan staat er voor alle gasten een glazen fles met 5 liter drinkwater klaar uit een 
lokale bron in het nabijgelegen dorp. Je kunt daar zelf de fles bijvullen. Route: Op de 
asfaltweg (Huedin-Belis) ga je links af richting Huedin. Vlak voor het einde van de 
bebouwde kom, aan de linkerkant vanaf Casa Maria, tref je een parkeerplaats aan 
stromend water. Over het bruggetje rechts zie je de waterbron.  
 
Digitale omgevingskaart 
 
Via de app van Avenza Maps kun je voor een gering bedrag een digitale kaart 
downloaden van de omgeving rondom Casa Maria. Dit is de link naar de kaart: 
https://www.avenzamaps.com/maps/703557. De app kun je op dezelfde website 
downloaden. Een mooi uitgangspunt voor wandelingen, fietstochten of paardrijden.  
 
VVV-informatie  
 
In de bovenste la van het witte kastje in de keuken (onder het ikoon) tref je allerlei 
toeristische informatie aan, zoals wandel/fiets/autokaarten, en bezienswaardigheden 
om eventueel te bezoeken. Voel je vrij om tips en suggesties te vragen.  
 
Lokale markten en winkels (geldautomaat)  
 
Elke zondagmorgen (9 – 11 uur): locale boeren bieden hun oogst aan (groente, fruit, 
kaas, eieren, melk etc.) in BELIS.  
 
Elke dinsdagmorgen (8 – 12 uur): in HUEDIN locale boerenmarkt met de beste 
keuze op het gebied van verse producten van de boer en meer … grote markt.  
 
In BELIS zijn twee kleine winkeltjes (Magazin Mixt) waar je de meeste basisartikelen 
kunt kopen voor dagelijks gebruik. In HUEDIN zijn 3 supermarkten en je treft daar 
ook geldautomaten aan. In CLUJ NAPOCA is alles te koop (2 grote winkelcentra en 
een gezellig, historisch centrum met winkels).  
 
Wandelen 
 
Er zijn talloze wandelmogelijkheden. Ook vanuit Casa Maria zijn allerlei 
rondwandelingen te maken. Informeer gerust bij Lili en Ivo naar de mogelijkheden. In 
Casa Maria ligt in de bovenste la van het witte kastje onder het Maria een 
wandelkaart voor de regio (Gilaului Muntele Mare. Je kunt eventueel een app 
downloaden (Muntii Nosri) voor wandeltrails met GPS. 
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Trampoline 
 
Naast het woonhuis van Lili & Ivo is een trampoline. Voel je vrij om er gebruik van te 
maken.  
 
Body & Soul Massage 
 
Lili is een gediplomeerd masseur met lange ervaring. Mensen komen vanuit heel 
Europa om haar helende handen te ervaren. Voor diepte-ontspanning en eventuele 
reflectie op levensvraagstukken. Ze gebruikt massage-olie gemaakt van de Arnica 
bloemen vanaf het eigen terrein. Lili vraagt 25 euro per uur voor een massage. De 
massages vinden plaats in de massage-hut.  
 
Oerkoken/grillen op het open vuur  
 
Tegenover Casa Maria is een vuurplek gemaakt. Je kunt hier vuur maken, en buiten 
je eigen eten koken. Je kunt bij Lili & Ivo een grote kookpan, houten lepel en gril 
vragen om te gebruiken. 
 
Paardrijden 

In Calata is een manage waar je met het paard de natuur in kunt gaan. Iedereen start 
met een korte instructie in de bak. Daarna ga je onder leiding van een gids het 
ongelofelijk mooie Kalotaszeg-gebied door. Je kunt zelf kiezen hoe lang, bijvoorbeeld 
een uurtje, twee uurtjes, 1, 2, 3 dagen of meer …Vraag gerust aan Lili om even met 
de manage (geleid door Bea en Iztvan contact op te nemen voor het maken van een 
afspraak. Ruim 40 paarden lopen vrijuit in de bergen. Nadat je een afspraak maakt, 
worden de paarden eerst voor jou opgehaald uit de bergen om een rit te kunnen 
gaan maken. Vooraf reserveren is dan ook noodzakelijk.   

Zweefvliegen 

Op ongeveer een half uur rijden afstand is een zweefvliegveld. Met de mogelijkheid 
om hoog boven de bergen te genieten van schitterende 360 graden panorama-
uitzichten. De website met alle informatie tref je hier aan. 
 
Zwemmen 
 
Op ca. 5 km afstand is een groot meer Fantanele met uitstekende zwemgelegenheid. 
Je kunt er ook voor kiezen om een roeibootje te huren en zelf een lekkere plek uit te 
kiezen om te gaan zwemmen.  Kies een plek dicht bij de vast wal (in het meer zelf 
kunnen draaikolken soms gevaarlijk zijn).  
 
Pension Doru in Balcest (10 minuten rijden met de auto) heeft een binnen- 
zwembad. 
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Enkele Suggesties voor dagtochtjes 
 
Marisel 
  
Je rijdt via Belis (elke zondagmorgen van 08:00 tot 11:00 uur markt met alle lokale 
boeren, volop verse groente, boter, kaas en eieren, lokale economie) naar beneden 
richting Statiunea Fantanele (bij mooi weer zijn er altijd bootjes te huur om lekker 
over het meer te varen). Je rijdt over de dam richting Poiana Horea, neemt de eerste 
afslag naar links richting Marisel (bij een groot kruis).  
 
Via stukje zandweg, goed berijdbaar, rijd je omhoog. Je arriveert dan bovenaan bij 
een mooie, open vlakte (Crucea Iancului) met prachtige wandelgebieden (als je 
goed kijkt zie je zelfs in de verte een klooster, nog steeds in bouw door een aantal 
nonnen, je kunt het klooster bezoeken). Op deze vlakte hoeden de boeren in de 
zomer hun schapen, geiten en koeien. Rij verder door naar Marisel. Op een gegeven 
moment zie je recht voor je Restaurant Cabana – Motilor, meer dan de moeite waard 
om te genieten van de typisch Roemeense keuken). Je kunt er uiteraard ook voor 
kiezen om nog even door de rijden om eerst een flinke wandeling te maken. Zeer 
aan te bevelen is om te wandelen op de oude weg naar Cluj. Als je bij Caban Motilor 
doorrijdt, dan gaat de hoofdweg op een gegeven moment duidelijk naar links richting 
Cluj Napoca. Als je daar rechtdoor rijdt, arriveer je in de oude dorpskern van Marisel. 
Rij door zover als je kunt (op een gegeven moment wordt de weg slecht, en kies een 
plek om heerlijk te gaan wandelen, een half uur, uur of de hele dag … oneindige 
mogelijkheden) op deze oude weg richting het dorpje Maguri Racatau. 
 
Waterval de bruidssluier 
 
Mooie waterval in de buurt van het dorpje Rachitele. Op ca. 30 tot 40 minuten rijden 
afstand. Vanaf Belis kies je de weg door de dorpskern richting Balcest. In Balcest ga 
je bij het kerkje uit de Fabeltjeskrant (houten dakpannen langs de wanden van de 
kerk) naar rechts richting Dealu Botti. Op het hoogste punt mooi uitzichtspunt op het 
nationale park Apuseni. Daarna ga je via deze mooie bergpas weer naar beneden. 
Aan het einde van de weg (T-splitsing`) sla je rechtsaf richting Rachitele.  
In Rachitele zie je vrij begin in het dorp een afslag naar links richting ‘Vălul Miresei’. 
Parkeer je auto waar het wegdek ophoudt te bestaan. Het is dan nog ca. 30 minuten 
wandelen naar de waterval. Vanaf daar kun je oneindig verder wandelen het 
nationale park Apuseni in. 
 
Op de terugweg kun je er eventueel voor kiezen om niet dezelfde weg terug te rijden, 
maar in Rachtele linksaf te slaan. Om vervolgens via Margau op de weg te komen 
van Calata naar Calatele en Dealu Negru waar je were thuis arriveert bij Casa Maria. 
 
  



 5 

Tip! (onze ‘geheime, meeste favoriete plek) Manastereni 
 
Prachtig dorpje met de op een na oudste protestantse kerk in Transsylvanie. Vanuit 
Manastereni volg je de weg naar BICA (wellicht even vragen aan iemand langs de 
weg). Je volgt de weg naar Bica tot het moment waarop je omhoog bent gereden en 
een verrassend mooi uitzicht over adembenemend landschap ziet. Daar parkeer je 
de auto en kun je eindeloos wandelen. Op elke heuveltop tref je een nieuw uitzicht 
aan. Neem voor de zekerheid een stok mee om de hond van de schaapsherder op 
een afstandje te houden.  
 
Botanische tuin 
 
Dagtripje door de nabijgelegen provincie Salaj. Via Huedin richting Zalau rijden.  
De website van deze mooie botanische tuin is hier te vinden.  
 
Last but not least: Nationaal Park Apuseni 
 
Op zeer korte afstand. Eigenlijk vooral geschikt voor 4 x 4 auto’s. Ongekende 
wandelmogelijkheden, veel grotten en prachtige bergnatuur. Ook is het mogelijkheid 
om met paard enkele dagen door het park te trekken (zie manage Calatele).  
 
Enkele voorbeeld 4 x 4 Tracks 
 

• Apuseni National Park  
• Stana (wilde paarden, architectenhuis Varjúvár en buitengewoon authentieke 

dorpskern van Stana, het dorpje Stana is ook met gewone auto te bereiken) 
• Kalotaszeg gebied 
• Cãtunul Zapodie - Muntele Mare (2 uur rijden vanaf Casa Maria) 

 
 
Bekijk ook zeker hier het filmpje over de omgeving van Casa Maria, zoals in de 
zomer van 2017 gemaakt door Petra van Vliet.  

Cluj Napoca (‘the Best City You’ve Never Heard Of’) 

Op ca. 45 minuten rijden met de auto. Mooie historische studentenstad waar het 
leven bruist.  
 
Ook goed bereikbaar per trein vanaf station Huedin naar Cluj Napoca. Informatie: 
website VVV-kantoor 
 
Oradea 
  
Op ca. 2 uur rijden afstand (ook per trein bereikbaar vanaf station Huedin). 
 
  



 6 

The Golden Circle: een regionaal samenwerkingsverband 
 
Met een aantal gelijkgestemde mensen uit de regio doen we ons best om, ieder op 
zijn of haar manier, tevens via samenwerking en onderlinge bekrachtiging, om de 
natuur te beschermen, en de lokale, menselijke economie te bevorderen.  
 
Onze samenwerkingspartners kunnen ook worden bezocht. Het is bijzonder om te 
zien en te ervaren hoe mensen vanuit eigen kracht en talent werken aan het behoud 
van moeder Aarde. 
 
In Alunisu (20 minuten rijden): Lars en Robyn Veraart die met de Transylvanian 
School for Self Sufficient Living het kleinschalig boeren bevorderen, toegang tot 
agro-ecologisch boerten mogelijk maken via een landtrust en mensen leren hoe je 
vanuit de essentie kunt leven. www.provisiontransylvania.com 
 
In de buurt van Rachitele zit op de top van een heuvel de Organic Art Ranch met 
Roger & Zsuzsi. die laten zien wat het betekent om organisch te bouwen en te leven.  
www.organicartranch.org 
 
In de buurt van Tranisu werken Eelke Wiersma en Carmen Todita op landgoed 
Careel aan talloze projecten van kleinschalige, lokale economie, die aansluit bij de 
cultuur en de agro-biodiversiteit en de natuurlijke rijkdommen van Transsylvanie.  
www.careeladvisum.nl 
 
In Calata zijn de al eerder genoemde Bea & Iztvan gevestigd met hun manege.  
 
www.transilvania.nl 
www.lovemadevisible.eu 
www.ivovalkenburg.nl 
 
Het boek: Pure Life 
 
Het Engelstalige boek Pure Life – A Plea for Love as Legal Tender is vanaf begin 
2017 wereldwijd verkrijgbaar. De winkelprijs bedraagt 20 euro. Voor bezoekers 
bedraagt de prijs van het boek 10 euro.  
http://www.lovemadevisible.eu 
 
Naproeven en genieten? 
 
Eelke Wiersma en Carmen Todita exporteren Roemeense wijn van lokale boeren, 
kleinschalig en duurzaam, naar Nederland en Vlaanderen. Bezoek de website en 
verwen jezelf met Roemeense wijn en ondersteun daarmee ook de talloze projecten 
en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de regio.  
www.cramacunoroc.nl 
 
 
Oktober 2018  
Lili Baumann 
Ivo Valkenburg 
 


