
4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

16 mei 20 € 540 

15 augustus 20 € 552 

12 september 20 € 545 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 100

Halfpension (2 avondmalen in hotel + 
1 Hongaarse avond) € 92

Uitstappenpakket:
• Parlement en Kathedraal
• Opera en Synagoge 
• Culinaire proeverij met lokale gids
• Toegang Matthiaskerk & Vissersbastion
• Boottocht op de Donau

€ 100

Luchthaventransfer (per traject) € 35 

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

HOTEL STAR INN***
Ligging: centraal gelegen in het Pest-gedeelte, op 400m van het operagebouw 
en op amper 5 min. wandelen van het metrostation
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, bar, tuin, buitenterras, gratis wifi, 
kamers ingericht met warme kleuren, badkamer met douche, haardroger en 
toilet, bureau, telefoon, tv, airco
Maaltijden: ontbijtbuffet, het 3-gangen avondmaal wordt genomen in een 
nabijgelegen restaurant

INBEGREPEN
• Vluchten Boedapest heen & terug
• Transfers luchthaven-hotel-luchthaven met plaatselijke autocar, alle andere 

verplaatsingen te voet of met openbaar vervoer
• Kamer met ontbijtbuffet
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

VREEMDE MUNT
• Hongaarse Forint (ter plaatse te wisselen)

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Dag 1 • België - Boedapest We nemen onze vlucht naar Boedapest en aansluitend onze transfer naar ons hotel. Nadien wandelen we naar het centrum 
voor een eerste kennismaking met de stad.

Dag 2 • Boedapest We starten onze verkenning van Boedapest in het Pestgedeelte. We nemen de metro naar het parlement voor een facultatieve 
rondleiding door het meest imposante gebouw van Boedapest. Daarna bezoeken we facultatief de St. Stephanus kathedraal, de grootste kerk van 
Boedapest. ’s Namiddags genieten we van wat vrije tijd of van het geneeskrachtig water in een van de vele thermaalbaden. ‘s Avonds maken we een 
facultatieve boottocht op de Donau en kunnen met een glaasje bubbels de verlichte stad bewonderen.

Dag 3 • Boedapest We combineren een facultatief bezoek met een proeverij van Hongaarse producten. We wandelen langs de promenade via 
de Kettingbrug naar Buda en gaan met de kabelbaan naar het Burchtdistrict waar we in een van de sfeervolle cafés genieten van koffie/thee met 
“kürtöskalács”. Daarna bezoeken we de Matthiaskerk en het Vissersbastion. We keren terug naar de Pest-zijde en bezoeken de overdekte markthal, waar 
we proeven van de Hongaarse pizza, de verse “lángos”. Aansluitend bezoeken we het Heldenplein en genieten van een glaasje Hongaarse champagne/
wijn met Hongaarse salami- en kaashapjes. ’s Avonds genieten we facultatief van een Hongaarse avond met zigeunermuziek in restaurant Callas.

Dag 4 • Boedapest - België We bezoeken facultatief de Nationale Opera, die in schoonheid de Weense Opera naar de kroon steekt. Daarna wandelen 
we naar de Synagoge, de grootste van Europa. We bezoeken facultatief de hoofdsynagoge en het Emmanuel Memorial. We genieten van wat vrije tijd 
tot aan onze transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar België.

Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van de vluchturen en de volgorde van de bezoeken kan ter plaatse aangepast worden. Proeverijen in ‘Dag 3’ onder 
voorbehoud van wijzigingen
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