Pirații Munților la drum în
î Transilvvania
Noi – Pirații Munțților – am avut
a
anul accesta ocaz
zia de a călători în va canța de Rusalii
R
în
a. S-a pleca
at pe 08.06
6.2019, dim
mineața. Însă, deoarec
ce nu numaai noi, ci mu
ulte alte
România
grupuri și familii voiau să zboare în cooncediu la începutul vacanței
v
dee Rusalii, era
e deja
glomerație la aeroport. Astfel, aaproape că am ratat avionul
a
cătrre Hermann
nstadt –
mare ag
în preze
ent Sibiu. La
L bordul avionului
a
se aflau, așad
dar, șapte copii - treii fete, patr
ru băieți
- și pattru însoțito
oare, pentr
ru a fi ma i exacți. Întrucât la acest mom
ment câțiva
a dintre
copii nu
u mai zburaseră nicio
odată, aceaa oră și ju
umătate de
e zbor cătrre Sibiu au
u fost o
aventurră.

Odată
ă ajunși ac
colo, ne așșteptau dou
uă vehicule
e închiriatee nou-nouțțe, care

urmau ssă ne slujea
ască cu loia
alitate în uurmătoarele
e opt zile. Chiar
C
și cullorile se po
otriveau.
Verdele
e dragonulu
ui Tabaluga
a și roșu puurpuriu. După o călăto
orie de douuă ore și ju
umătate,
am ajun
ns, în sfârșit, la destinație. În R oadeș, pentru a fi ma
ai exacți. U n sătuc afllat între
Sighișoara și Brașșov. Acolo am
a fost înttâmpinați călduros
c
de
e Karin, soțțul acesteia
a, pisica
K
și Kaarla. De fap
pt, în Road
deș erau nuumeroși câiini, care
lor Morritz și cei doi câini Karlos
putea ffi auziți mai ales noapttea. După o excelentă
ă masă cu bucate
b
româânești, care a fost
pregătită special pentru noi, ne-am pputut, în sf
fârșit, reve
eni din lunnga și aven
nturoasa
călătorie cu tenis de masă, fotbal și joccuri „de ma
agie”.
că, după un
u somn co
opios, s-a mers la Sighișoara.
S
Am vizitaat vechiul oraș la
Duminic
te
emperaturii de vară. Acolo ar fi locuit o perioad
dă chiar
co
ontele Dra cula, după cum indică o plăcuță ppe o casă. Am
A fost
fe
ermecați îîndeosebi de numero
oșii comerrcianți str
radali și
magazine.
m
A
Așa că, du
upă multă hoinăreală,, a trebuitt se ne
că
ăutăm. De asemenea, nu a fost deloc ușșor să conv
vertești
permanent pprețurile. Căci
C
în Rom
mânia nu see plătește cu
c euro,
ci cu leii. Pentru a ne familiariza cu ace
eastă moned
dă, am mers apoi să m
mâncăm o pizza.
În dimineața urmă
ătoare am făcut,
f
împrreună cu Ka
arin și câinii ei, o plim
mbare haioa
asă pe la
undației Tabaluga.
T
E
Era însă fo
oarte
oile și măgarii fu
n această zi
z s-au buccurat îndeo
osebi
cald, asstfel că în
muștele
e de prez
zența noas
stră. La pprânz, Karin și
Michael ne-au pre
ezentat fer
rma alăturaată. Aici trăiesc
ngă oi și măgari
m
– gă
ăini, un coccoș, mulți pui
p și
– pe lân
iepuri. Apoi s-a mers
m
în sattul Roadeș.. Aici am făcut
f
c
vorbe
ește foarte
e bine
cunoștință cu doamna Anni, care
nă și are o mică prăv
vălie de ța ră, de und
de se poate
e cumpăra aproape orice.
o
Pe
german
ânii a deven
nit destinațția favorită
ă a copiilor noștri.
parcurssul săptămâ
Marți a
am mers în
n rezervațția de urșii. Acolo am
m fost ghidați de M
Monika, spre
e totala
noastră
ă surprinde
ere, în ger
rmană! Piraații Munțilo
or s-au ară
ătat foartee interesațți și am
auzit n
nenumărate
e povești despre
d
urșii. Este îng
grozitor când te gând
dești cât de greu

încerca
ați de soartă au fostt acești urșși. Copiii au fost im
mpresionați și chiar afectați.
a
După un
n picnic în munți, am mers la Brrașov, unde
e ne-am petrecut resstul zilei în piscină.
Copii s--au distrat enorm la to
obogan.
Miercurri, băieții au
a primit sa
arcina de a prepara micul
m
dejun pentru înt regul grup.. Masa a
fost acoperită
a
rrapid cu o față de masă,
m
însă a durat mu
ult timp,
deoare
ece băieții au trebuitt să meargă la prăvăl ia satului pentru
p
a
cumpă
ăra șuncă, i ar de la fe
erma de ală
ături au luaat ouă. Micul dejun
s-a tr
ransformatt așadar în
ntr-un bru
unch delicioos cu ouă jumări,
șuncă prăjită șși alte luc
cruri delic
cioase. Căttre prânz,, Pirații
dreptat sprre Lacul de Smarald. A
Acesta este
e un mic
Munților s-au înd
unge numai pe un drum
m nepavat,, plin de
lac vulcanic, la ccare se aju
v
și allbastru și îmbia
î
la
gropi. Lacul străălucea în nuanțe de verde
scăldat. După ce copiii s-au
u răcorit înn apa rece, am mers pe jos pânnă la coloa
anele de
bazalt, unde am că
ăutat pietre prețioase
e.
ât tuturor le plăcuse la
l lac și urm
ma o zi toridă, ne-am dus și joi aacolo. Pe dr
rum, neÎntrucâ
am opriit la cetate
ea Rupea și am vizitaat această fortăreață
ă medievalăă. Am luat cu asalt
multele
e trepte, în
n sus și în
n jos, și ne
e-am uitat în depărtare prin
nenumă
ăratele găuri de obser
rvație și crreneluri. S-a făcut în
nsă rapid
cald, asstfel că am
a fost ne
evoiți să nne îndrepttăm spre Lacul
L
de
Smarald
d. De acea
astă dată, întregul g rup a săritt în lacul rece. Pe
lângă n
noi orăcăiau
u broaștele, o șopârrlă verde s-a
s ivit pe
e o mică
stâncă și am văzu
ut înotând chiar
c
un șaarpe de apă
ă. Cum sear
ra voiam
em grătar, Pirații Munților
M
s--au străduit plini de
e zel să
să face
pescuia
ască ceva. Fără succe
es, din păc ate, așa că
ă seara am
m pus pe
grătar ffrigărui și legume.
Săptăm
mâna a trec
cut foarte repede. V
Vineri am profitat
p
de
e ultima nooastră zi și
ș ne-am
trezit c
cu toții devvreme penttru a vizitaa piața țără
ănească din
n Rupea. A ici vin com
mercianți
cu fruc
cte și legume, însă și
ș vânzătorri de vechituri de pe
este tot, ppentru a-și expune
marfa c
clienților. Mai
M trebuia
au aduși niș te lei auten
ntici, în res
st găseai dee toate. De
e aici am
cumpărat cadouri și suveniruri pentru acasă. Dup
pă pizza și paste, ne--am întors la Casa
ga și am pe
etrecut o zi relaxanttă cu teniss de masă și jocuri d
de cărți. Se
eara am
Tabalug
făcut u
un foc de tabără
t
și am
m prăjit pââine la frigare deasup
pra jarului încins, pe care am
consumat-o cu chili con carne
e. Din păcaate, o furtu
ună puternic
că a pus brrusc capăt serii.
s
e astă datăă cu ceva mai
m mult
Sâmbăttă trebuia să ne trezim devrem e, pentru a ajunge de
timp în
î avans la aeroport. Zborul de retur a
decurss fără pro
obleme și am sosit cu bine
înapoi în Peißenberg. Ne-a pplăcut foar
rte mult
mâna petre
ecută în R
România și ne-am
săptăm

manifestat cu toții dorința de a reveni cândva.
Pirații Munților au fost foarte impresionați de viața și de sărăcia sătenilor și au pus
multe întrebări legate de acestea. Karin ne-a răspuns la întrebări și ne-a relatat viața
din Roadeș.
De asemenea, vizita la rezervația de urși și soarta urșilor găzduiți aici le-a dat de gândit
copiilor. În special povestea ursului Max și a tovarășei sale Monika au trezit multă
empatie și compasiune copiilor.
La începutul șederii în Roadeș s-au iscat mereu conflicte între copii. Pe parcursul
săptămânii însă, copii s-au înțeles mai bine și s-a creat sentimentul unei comunități. Ei au
profitat din plin de timpul petrecut împreună și s-au bucurat de curtea mare jucându-se
împreună. Grupul a fost de acord că acesta a fost cea mai frumoasă, mai captivantă și
mai interesantă vacanță a lor de până acum.

