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I resekommitténs samarbete med resebyrån 

Experience Transylvania erbjuds nu en ny online resa i serien RESA HEMIFRÅN. 

 

Tisdagen den 7 september handlar om ett speciellt ställe i Transsylvanien, som är inlindat i 

mysterium – Szekely Land eller Szeklerlandet 

Med en flagga som man ibland ”nästan” blandar ihop med den svenska flaggan – det  

otränade ögat – och  med en traditionsrik kultur, har Szeklerna bott i Transsylvanien i 

sekler... 

Detta natursköna område, med mineralvattenkällor, med skogar fulla av tryffel och med ett 

rikt djurliv och en varierad flora, har lockat till och med Prinsen Charles av Wales att skaffa 

sig ett semesterhus här. 

Det fanns tidigare teorier att Szeklerna, ett ungersktalande folk som bebor denna del av 

Transsylvanien, är ättlingar till Attila, Hunnernas Kung. Greve Dracula, Bram Stokers fiktiva 

romanfigur, säger själv att han är av Szekely ursprung. Men bortom dessa legender, låt oss 

möta den verkliga kulturen som nu härskar här. 

 

Anmäl dig här senast tisdag den 7 september kl 

13:00: https://form.jotform.com/212085258406050 

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, FÖRST TILL KVARN! 

Vi öppnar mötet 16:55 med musik, och föredraget börjar 17:00. Vi avslutar mötet ca 17:35. 

Frågestund innan avrundning.  

Länk till mötet: 

SZEKELY LAND 

Time: Sep 7, 2021 05:00 PM Stockholm 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89282936932 

 

Meeting ID: 892 8293 6932 

 

OBS! Ifall mötet avslutas innan beräknad tid kan det bero på tekniken. Håll då utkik på era 

mail, vi mailar ny möteslänk direkt. 

Välkomna på vårt äventyr i Transsylvanien! 

 

Vänligen 

Gloria Andersson 

 

https://form.jotform.com/212085258406050
https://us02web.zoom.us/j/89282936932
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See our online guided tours on Youtube here and get inspired to visit Transylvania!  

And keep in touch with me & my team on LinkedIn: Gloria (Vintila) Andersson 

Tour Manager 

Experience Transylvania 

gloria.andersson@transylvania.se 

info@transylvania.se 

www.transylvania.se 

 

Office: +46 8 6845 5678 

Mobile/WhatsApp: +46 70744 3105 

Instagram: @xtransylvaniax 

Facebook: @ExperienceTransylvania 
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