
  

 

Resekommittén informerar om möjliga reseäventyr i 

Coronatider 
 

Resekommittén har ett pågående samarbete med företaget  

Experience Transylvania 

Vi vill nu bjuda in er till vårt sista avsnitt online event i vår #resahemifrån serie.  

Ni som har följt oss sen tidigare har redan sett en sammanfattning av Rumäniens 

topp 10 sevärdheter. I samma anda kommer vi presentera en topp 10 igen, men 

denna gång lite mer insiktsfullt, och med fokus på upplevelser man kan ha i 

praktiken, på plats.  

Gör er redo för en intensiv rundtur genom Rumänien, 

på ca 45 minuter, då vi upplever på ett virtuellt sätt 

kultur, mat, dryck, natur, musik och historia. Vi 

kommer även ha en  ölprovning och andra rumänska 

sommardrycker. Det blir också en överraskning som 

Nora har förberett för oss.  

 

Dessutom kommer vi ha en tävling (med ett trevligt 

litet pris) under den virtuella guidningen.  

Tävlingsregler: 

För att kvalificera för tävlingen, bjud in en vän som aldrig har varit i Rumänien och som 

är nyfiken på att höra om rumänska sevärdheter och upplevelser (vi tror dig på heder 

och samvete). Sen måste du maila till Nora senast den 16 juni, kl 16:00, med 

ämnesraden RUMÄNIEN TOPP 10 TÄVLING och meddela henne: 

• din väns fullständiga namn (förnamn och efternamn) 

• din väns mailadress (se till att den är rätt, annars kommer din vän inte kunna få 

inbjudan) 

• din väns telefonnummer 

• se till att du påminner din vän att koppla upp sig för online eventet (självklart ber 

vi dig att få vännens bekräftelse att dela dennes mailadress med oss), denne 

måste vara med och följa online eventet den 17 juni för att du ska vara 

kvalificerad. Vi kan tyvärr inte styra över tekniska detaljer som skulle hindra dig 

eller din vän från att delta :( men vi gör vårt bästa, om ni kontaktar oss i tid. Vi 

ber om er förståelse ifall det ändå strular med tekniken på era datorer eller 

telefoner, för det är verkligen inte något vi kan styra över. 

De som kvalificerar för tävlingen kommer få en live fråga under vårt online event på 

onsdag, och på denna måste de svara för att få priset. Denna gång kommer vi enbart ha 

en vinnare, men framöver har vi större planer. Stay tuned :) 

Online eventet presenteras i samarbete med Rumänska Kulturinstitutet.  

När? Onsdag 17 juni, kl 17:00 

Var? Online, länk nedan 

RSVP: anmäl er till nora@transylvania.se senast den 17 juni kl 11:00 

Begränsat antal platser, först till kvarn!  
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Vår serie kommer att ta en kort semester från och med den 18 juni. Sista 

avsnittet för denna säsong är den 17 juni.  

Vänligen följ instruktionerna nedan, dagen då online guidningen sker. 

UPPKOPPLING TILL ONLINE EVENTET:  

 1. Du klickar på länken nedan, under Join Zoom Meeting, den 17 juni. Mötet öppnas fr o 

m 16:30 (musik representativ för dagens ämne spelas fram till 17:00), berättelsen börjar 

17:00.  

Under online eventet, håll utkik på ditt mail. Ifall sändningen avbryts kommer vi 

kommunicera ny länk via mail i realtid. 

Bild och ljud på dig kommer vara avstängt, men du kan gärna ställa frågor om 

ämnet i chatten. Vi besvarar frågorna i slutet av online eventet.  

Länk till online mötet:  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83172442736 

Meeting ID: 831 7244 2736 

2. Klicka på "Download and run Zoom".  

3. Du går till "Hämtade filer" och klickar på det som heter "Zoom". 

4. Du klickar på "Tillåt allt" och sen "Fortsätt" 

5. Det kommer ett meddelande: "Vill du låta den här sidan öppna "zoom.us.app"? Du 

klickar på "Tillåt".  

6. Ett fönster kommer upp, med din bild på, och du klickar på "Join without video". 

Sedan klickar du på "Join with Computer Audio". Du borde nu vara uppkopplad till 

presentationen och snart kan du höra dina värdar, Gloria och Nora prata. 

7. För att kunna hålla en bra kvalité på sändningen, vänligen stäng av ditt eget ljud och 

din video från det vänstra hörnet långt ner på Zoom-fönstret.  

8. Kommer du inte till rätta, kontakta Nora senast kl. 16:45 på nora@transylvania.se, 

så hjälper vi till.  

 *När du är inloggad bör du se en skärm med titeln för vår föreläsning OCH du 

bör höra musik från vår spellista. Om dessa saker inte fungerar, skicka ett mail 

till nora@transylvania.se senast 16:45 innan mötet börjar och vi kommer att 

försöka hjälpa till.  

Det kan finnas några tekniska detaljer som vi inte kan styra över på era datorer. 

Om ni inte kan logga in, finns det möjlighet att titta på en inspelning som vi 

skickar i efterhand. 

Gloria Andersson 

Tour Manager 

Experience Transylvania 

gloria.andersson@transylvania.se 

info@transylvania.se 

www.transylvania.se 
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Office: +46 8 6845 5678 

Mobile/WhatsApp: +46 70744 3105 

Instagram: @xtransylvaniax 

Facebook: @ExperienceTransylvania 
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