P R I M A T O U R S

Hongarije

Balatonmeer

In het hart van Europa ligt Hongarije, waar de inwoners, de Magyaren, meerdere tradities in ere houden: folkloreshows met wervelende Hongaarse dansen, paardenshows die het leven op de pusta tonen… Hongarije heeft een
fascinerende geschiedenis en het land zit vol met rijke en gevarieerde culturele tradities. De hoofdstad Boedapest
met het oogverblindende parlementsgebouw, is één van de mooiste steden van Europa. Maar ook in de rest van
het land liggen talrijke historische stadjes en schilderachtige dorpjes. Hongarije grenst aan geen enkele zee, maar
bezit evenwel het grootste meer uit Centraal- en West-Europa: het Balatonmeer. Omringd door wijngaarden,
vulkanische bergen en thermale kuuroorden, is het Balatonmeer een prachtige bestemming om te verblijven.
We tonen u tijdens deze reis een Hongarije dat u nooit zal vergeten!

Balatonmeer 8 dagen
Begeleide verblijfsreis
per luxe autocar.

Hongarije is een land van lekker eten, met heerlijke wijn, boeiende culturele
tradities, uitgestrekte landschappen en vooral een warmhartig volk.
PROGRAMMA
1e dag (D)
Vertrek 's morgens vanuit onze opstapplaatsen via de Duitse
autowegen naar Oostenrijk. We bereiken het Wienerwald in de
late namiddag voor onze tussenovernachting.
2e dag (OLD) Györ & Pannonhalma
Na een heerlijk ontbijt rijden we richting Hongaarse grens (euro
wisselen in forint) en vervolgens richting Győr, de westelijke
toegangspoort tot Hongarije. We brengen een bezoek aan het
levendige Győr dat een interessant centrum heeft met mooie
karakteristieke gebouwen. Verder naar Pannonhalma voor een
bezoek aan de bijzonder indrukwekkende benedictijnerabdij die
tevens de rijkste bibliotheek van Hongarije herbergt (ca. € 10).
Tijdens de rondleiding maken we kennis met een uniek stukje
Hongaarse cultuur. We rijden richting Balatonmeer, naar Prémium
Hotel Panoráma**** in Siófok voor de volgende 5 nachten.
3e dag (OLD) Székesfehérvár & Siófok
Deze voormiddag staat Székesfehérvár op het programma, ook
wel de stad der koningen genoemd en één van de oudste, écht
Hongaarse steden. Een wandeling door het centrum van dit
stadje brengt ons terug in de middeleeuwen. Schitterende
architectuur, eeuwenoude kerken en kunst zijn er onderdeel van
het dagelijkse leven. Kortom, een interessante stad vlakbij het
Balatonmeer. Na de lunch maken we tijdens een wandeling
kennis met ons verblijfsoord Siófok.
4e dag (OLD) Boedapest, koningin van de Donau
Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, mag natuurlijk niet
ontbreken op ons programma: de stad met zijn meesterlijke
bruggen, zijn triomferende barok, zijn fabelachtige jugendstil, zijn
zeer groot parlement, zijn paleis zonder koning en zijn geweldige
pleinen. Na vandaag heeft dit Boedapest minder geheimen voor
ons. We komen uiteraard langs het Heldenplein, de Sint-Stephanusbasiliek, het ‘Vissersbastion’ en de Matthiaskerk (ca. € 5,50)...
Even poseren we in de ‘Váci Utca’, de grote drukke winkelstraat,
en op het Vörösmarty-plein waar het gezellige en wereldberoemde koffiehuis ‘Gerbeaud’ gevestigd is.
5e dag (OLD) Wereldberoemd porselein in Herend & het
mondaine Balatonfüred & vulkanisch Tihany
Na het ontbijt vertrekken we naar Herend, wereldberoemd om
zijn porselein. We bezoeken het museum van de fabriek waar een
lange traditie op gebied van hoogwaardig en exclusief porselein

in stand gehouden wordt (ca. € 10). Lunchen doen we in
Balatonfüred, het Monaco van Hongarije. Na een wandeling op
de strandpromenade rijden we verder naar Tihany, de kleine
vulkanische uitstulping in het Balatonmeer (schiereiland), met
als blikvanger de barokke abdijkerk (ca. € 5). We kunnen hier
genieten van een optimaal uitzicht over het Balatonmeer.
We nemen de bootoverzet naar Siófok en keren vervolgens
terug naar ons hotel.
6e dag (OLD) Paarden en Magyaarse cowboys
Vandaag trekken we naar de ‘Pusta’, de grasvlakte van de Grote
Hongaarse Laagvlakte met uitgestrekte boerderijen waar
Magyaarse cowboys hun ruitervaardigheden demonstreren
tijdens een show waarvan we u graag laten genieten. Ook een
welkomstdrankje, een koetsentocht en een bezoek aan een
pustaboerderij staan op het programma. Om uw dag compleet
en onvergetelijk te maken, wordt u verwend met een typische
lunch (wijn en koffie inbegrepen) geserveerd met authentieke
zigeunermuziek. Zeker en vast een must-do!

7e dag (OLD) Veszprém & Sopron
We verlaten het Balatonmeer met onze bagage en vertrekken
naar de koninginnenstad Veszprém, op het eerste gezicht een
rustig en verlegen stadje, gebouwd op 7 heuvels, maar een stad
met een niet te onderschatten rijkdom aan architecturale en
historische monumenten. Alvorens we Hongarije verlaten
brengen we nog een bezoek aan het bezienswaardige barokke
stadscentrum van Sopron. Verder naar het Wienerwald voor
onze tussenovernachting.
8e dag (O)
Na een heerlijk ontbijt vertrekken we richting België via de Duitse
autowegen. Het was een schitterende reis.
O= ontbijt L= lunch D= diner

HOTEL-INFO
Prémium Hotel Panoráma**** is gelegen aan de zuidelijke oever
van het Balatonmeer, de ‘Golden Beach’, in Siófok op ca. 1 km van
het stadscentrum. Het hotel met modern interieur beschikt over
een smaakvol ingericht buffetrestaurant, bar, café en terras,
wellness-centrum met binnenzwembad, Finse sauna, bio-sauna,
infrarood-cabine, stoombad, ijsfontein. Schoonheidssalon,
kapsalon, massage mits betaling. Fitnessruimte. Een mooi
buitenzwembad met kinderbad en gratis ligstoelen. Fietshuur
mogelijk. Modern ingerichte kamers met zijdelings zicht op het
meer, voorzien van bad/handdouche, toilet, haardroger,
satelliet-TV met flatscreen, minibar, airconditioning, safe en WiFi.
De meeste kamers hebben een balkon. In het geklimatiseerde
restaurant worden buffetmaaltijden aangeboden met een ruime
keuze aan Hongaarse en internationale gerechten.
De tussenovernachtingshotels op heen- en terugreis
worden later meegedeeld.
Logies
11A: standaard éénpersoonskamer
22A: standaard tweepersoonskamer

8-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS
AFREIS
DATA

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

14/05/2022

€ 840

11/09/2022

€ 840

TOESLAG: 11A: + € 125. ZEER VEEL INBEGREPEN: 7 x diner, overnachting
en ontbijtbuffet; 1 x broodjes op de heenreis; 6 x lunch; reis en excursies
met luxe autocar; pusta-programma; audioguide systeem; deskundige
begeleiding; BTW, wegen- en verblijfstaksen cfr. 01/10/2021.
NIET INBEGREPEN: tafeldrank; inkomgelden (richtprijzen zie programma);
persoonlijke uitgaven; reis- en annuleringsverzekering.
VREEMDE MUNTEN: onderweg euro; ter plaatse Hongaarse forint en alle
belangrijke credit cards; Hongaarse forint: 100 HUF = ca. € 0,28 of
€ 1 = ca. 358 HUF. REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat.
Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark
Walenstraat 30; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir;
(vertrektijden worden later meegedeeld).
Programma onder voorbehoud van wijziging.
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