
commissie reizen     uitgevoerd door 

           8 daagse busreis Hongarije Budapest/Balatonmeer 

                  van maandag 4 t/m maandag 11 juni 2018 

 



Budapest, de stad die met z’n prachtige ligging aan de Donau, maakt steeds weer een enorme in-

druk op haar bezoekers. Je raakt dan ook niet uitgekeken in deze Midden-Europese hoofdstad met 

zoveel goed geconserveerde gebouwen en winkelstraten, fraaie parken, fonteinen en romantische 

hofjes.  

Budapest bestaat uit twee delen: aan de linkeroever van de Donau ligt de moderne stad Pest, de 

bloemenstad, de stad van de nieuwe gotiek. Pest heeft een heel eigen sfeer en maakt een levendi-

ge indruk. Dit is het winkel- en uitgaanshart van de stad. We vinden hier dan ook de bekende win-

kelstraten Vaci Utca en de Parisi.  

Op de rechteroever van de Donau liggen de heuvels van Buda, de oude historische stad waarvan 

de geschiedenis teruggaat tot de tijd van de Romeinen. Beide stadsdelen zijn met elkaar verbon-

den door talrijke fraaie bruggen waaronder de beroemde Kettingbrug en de moderne Elisabeth-  

en Margitbrug. Balatonfüred is een van de bekendste badplaatsen aan het Balatonmeer.                       

Deze vakantiebestemming werd in 1971 uitgeroepen tot eerste Hongaarse kuuroord en draagt bo-

vendien de titel "Internationale wijn- en druivenstad". De plaats staat voor het mediterrane leven 

van Hongarije.  

 

Programma: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: maandag 4 juni: Reisdag 

Vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar Zuid Duitsland voor het diner en de over-

nachting.  

 

Dag 2: dinsdag 5 juni: Budapest 

Via Wenen rijden we naar Budapest waar we rond 17.00 uur aankomen.  

We checken in bij het hotel.  

 
Dag 3: woensdag 6 juni: Budapest 

Vandaag maken we kennis met de stad met twee namen. Budapest wordt doorsneden door de ri-

vier de Donau. Aan beide zijden van de rivier ligt een stad, Buda en Pest. Onder leiding van een 

gids maken we een rondrit door beide gedeelten. U ziet onder andere de Heldenplatz, het Stads-

park en de Stephansbasiliek aan de Pestzijde en het Sint Gellért monument, de Matthiaskerk of het 

Vissersbastion. 

’s Avonds maken we een boottocht over de Donau met een drankje. 

 

Dag 4: donderdag 7 juni: Budapest 

We brengen een bezoek aan de St. Stephansdom, één van de mooiste bezienswaardigheden van 

de stad. Aansluitend kunt u ronddwalen in Margareteneiland, het belangrijkste park van Budapest. 

Hier kunt u heerlijk ontspannen en de japanse tuinen bezichtigen.  

’s Middags rijden we naar Gödöllo voor een rondleiding door Slot Gödöllö. Het 250 jaar oude ko-

ninklijk paleis, is één van de grootste paleizen van Hongarije. Het is een typisch voorbeeld van de 

Hongaarse barok. Het kasteel werd vaak en graag bezocht door keizer Franz Josef en zijn echtge-

note koningin Elisabeth, de bij de Hongaren zeer geliefde Sisi. Het versierde trappenhuis, de feest-

zaal, de salon, het boudoir en de slaapkamer van de koningin alsmede de werkkamer en het rook-

vertrek van Franz Josef hebben alle hun oude luister teruggekregen.  

 

 



Dag 5: vrijdag 8 juni: Balatonfûred/Balatonmeer 

Na het ontbijt rijden we naar het Balatonmeer. Hier brengen we een bezoek aan Keszthely waar we 

een bezoek brengen aan het paleis van Festetics, een van de grootste en mooiste paleizen van Hon-

garije. Ook bezoeken we het befaamde kuuroord Héviz. U kunt hier baden in het op één na grootste 

warmwatermeer ter wereld. Vervolgens rijden we naar het hotel in Balatonfüred.  

 

Dag 6: zaterdag 9 juni: Balatonmeer/Pusztatocht 

We rijden ’s ochtends naar Tihany gelegen op het gelijknamige schiereiland. Tihany is een vriende-

lijk plaatsje met traditionele huizen en smalle, kronkelende straatjes waar u mooie souvenirs kunt 

kopen. Ook kunt u een kijkje nemen in de barokke Abdijkerk met z’n indrukwekkende beelden en 

plafondschilderingen.  

’s Middags brengen we een bezoek aan de puszta, waar een wervelende paardenshow wordt opge-

voerd. De "scikós" laten vaak fraaie staaltjes van paardendressuur zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7: zondag 10 juni: Duitsland 

We verlaten Balatonfüred en rijden terug naar het overnachtingshotel in Zuid Duitsland. 

 

Dag 8: maandag 11 juni: thuiskomst 

We rijden door Duitsland terug naar Nederland waar we de reis afsluiten met een afscheidsdiner. 

Vervolgens rijden we terug naar de instapplaatsen 

 

 

Accommodatie: 

DANUBIUS HOTEL BUDAPEST  

Szilágyi Erzsébet fasor 47,1026 Budapest  

 

DANUBIUS HOTEL ANNABELLA, BALATONFÜRED  

Balatonfüred, Deák Ferenc u. 25, 8230 Hongarije 

 

 

 

 

 

 


