
316



7 dagen / 6 nachten
volpension

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

15 juli 20 € 1824

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 365

Opstapplaatsen: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Wenen - Sopron - Röjtökmuzsaj
We nemen onze vlucht vanuit België naar Wenen waar we opgewacht worden door onze Premium autocar en de Nederlandstalige plaatselijke 
reisleider. Aansluitend rijden we naar Sopron, een stad juist over de Hongaarse grens, voor een 2-gangen middagmaal. Nadien maken we 
een korte wandeling door het fraaie barok centrum van deze mooie stad. Sopron is de enige stad van Hongarije waar de middeleeuwse 
monumenten intact zijn gebleven. Nadien rijden we naar Röjtökmuzsaj voor installatie in het ****Szidonia Manor House hotel. Het hotel is 
gevestigd in een historisch kasteel uit de 17e eeuw, omringd door een mooi park. 

Dag 2 • Fertöd - Fertö meer
Na het ontbijt bezoeken we het Eszterázy kasteel in Fertöd, het Hongaarse Versailles. «Was der Kaiser kann, dass kann ich auch» zei Miklós 
Eszterházy toen hij de opdracht gaf voor de bouw van dit majestueuze paleis. Het is een belevenis door de kamers van het kasteel geleid 
te worden, waar eens leden van het koninklijke huis en de adel plezier maakten en waar Haydn veel van zijn composities voor de eerste 
keer presenteerde. 2-gangen middagmaal. Nadien rijden we naar het Fertö meer voor een boottocht van een uur. Aansluitend terug naar 
Röjtökmuzsaj.

Dag 3 • Pannonhalma - Herend - Zalacsány
Voor de middag bezoeken we het klooster van Pannonhalma. Al meer dan 1000 jaar verheft zich op de Sankt Martinsberg de abdij van 
Pannonhalma. De basiliek, het klooster, de Benedictijner bibliotheek, het archief en de kunstverzamelingen zijn van onschatbare waarde. 
Vervolgens rijden we naar Herend, waar het porselein wereldfaam heeft. 2-gangen middagmaal in het luxe Apicius restaurant. Nadien bezoeken 
we de beroemde porseleinmanufactuur en het museum, gevolgd door koffie of thee. Aansluitend gaat het zuidwaarts, richting Balatonmeer. 
Met de veerboot naar de overkant van het meer en langs de zuidelijke oever naar Zalacsány. Het kasteel werd gebouwd in de 16e eeuw in 
laatgotische stijl en bereikte het huidige uiterlijk tijdens de verbouwing rond de eeuwwisseling. Installatie in het ****Batthyány kasteelhotel.

Dag 4 • Balatonmeer met Héviz en Keszthely
‘s Morgens parkwandeling in ons kasteelhotel Batthyány. Nadien rijden we naar Héviz waar zich een van de grootste warmwater meren ter 
wereld bevind. 2-gangen middagmaal in een sfeervol plaatselijk restaurant. Nadien vertrek naar Keszthely voor een bezoek aan het prachtige 
kasteel Festetics met zijn 101 kamers. In de loop van de namiddag terugreis naar Zalacsány.

Dag 5 • Tihany - Fehérvárcsurgó - Boedapest
Na het ontbijt langs de noordelijke oever naar Tihany voor een bezoek aan de historische abdijkerk, een prachtig Barok gebouw. Na het 
bezoek genieten we van een koffie of thee in Café Rege, met panoramisch uitzicht. Vervolgens verder naar Fehérvárcsurgó, waar het fraaie 
kasteel van de familie Károlyi zich bevindt. 2-gangen middagmaal in het kasteelrestaurant. Bezoek aan het kasteel en  verder naar Boedapest. 
De Donau snijdt de Hongaarse hoofdstad in twee delen: het heuvelachtige Buda en het vlakke Pest. Installatie in het barokke ****St. George 
Residence hotel gelegen in de kasteelwijk van Buda.  

Dag 6* • Boedapest - Gödöllö
Boedapest, rondrit langs de bezienswaardigheden van de twee stadsdelen. 
Buda: met de historische Matthiaskerk, het romantische Vissersbastion en de imposante Presidentiële Koninklijke Paleizen. Pest: met de 
Synagoge, de St. Stephanus basiliek, de boulevard, de Nationale Opera en het Heldenplein. In het restaurant Muzeum, 2-gangen middagmaal. 
Na de middag uitstap naar Gödöllö, het favoriete buitenverblijf van de Habsburgers. Keizer Franz Jozef en zijn geliefde echtgenote Keizerin 
Elisabeth, beter bekend als Sissi, verbleven hier vaak. ’s Avonds afscheidsdiner met drank in het restaurant van het hotel.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Boedapest - België
Na het ontbijt rijden we naar het Parlement, het meest imposante bouwwerk van Boedapest, voor een rondleiding. Door zijn bijzondere 
ligging, vorm en indrukwekkende afmetingen, domineert het de linkeroever van de Donau. Aansluitend vertrekken we naar de luchthaven 
voor onze vlucht naar België.

HOTELS****
SZIDONIA MANOR HOUSE ****
Ligging: het 4-sterrenhotel Szidónia Manor House is gevestigd in een historisch 
kasteel. Dit schitterende kasteel uit de 17e eeuw wordt omgeven door een 
prachtig park. Het spacentrum is voorzien van binnen- en buitenzwembad, 
een Finse sauna, bio-sauna en een stoombad met aromatherapie
Uitrusting: het hotel heeft ruime kamers met volledig ingerichte badkamer 
en gratis WIFI
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet en uitstekend restaurant voor het 
3-gangen avondmaal

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug
• Heenvlucht van België naar Wenen
• Terugvlucht van Boedapest naar België
• Vervoer met *****ROYAL CLASS autocar
• Reis in volledig pension vanaf de 1e dag het middagmaal tem 7e dag het 

ontbijt
• Uitstappen zoals beschreven 
• Toegangen: Eszterázy kasteel, boottocht op het Fertö meer, klooster 

van Pannonhalma, porseleinmanufactuur en museum met koffie/thee 
in Herent, kasteel Festetics, abdijkerk Tihany, koffie of thee in Café Rege, 
kasteel Fehérvárcsurgó, kasteel Gödöllö, parlement Boedapest

• Begeleiding door een Nederlandstalige plaatselijke gids

VREEMDE MUNT
• Hongaarse forint

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

HONGAARSE KASTELEN 
& KASTEELHOTELS
Hongarije
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