
 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

 

BUDAPEST 
Za 13.04.2019 -  

Do 18.04.2019 

6 dagen 

Hotelovernachtingen:  

5 x overnachting in half pension 

3 u stadsgids in Budapest 

markthallenbezoek in Budapest met een koude schotel en 1 drankje 

gehele dag een gids in de Donauknie 

inkom Basiliek van Esztergom 

een boottocht met een draagvleugelboot op de Donau 

een 3 gangen menu avondmaal in een typisch restaurant in Budapest  

Prijs:  665 €  incl volledig uitstappenpakket twv 85 €    single toeslag = 24 €/n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 1 ( ZATERDAG 13.04.2019 ):   

We rijden via Keulen-Bonn-Frankfurt am Main-Neurenberg om zo 

aan te komen in Deggendorf voor avondmaal en overnachting.Na 

een heerlijk ontbijt rijden we verder naar onze bestemming, de 

hoofdstad van Hongarije,Budapest. 

Dag 2 ( ZONDAG 14.04.2019 ):  

De Hongaarse hoofdstad met de 2 stadsdelen Buda en Pest, mooi verdeeld  door de Donau rivier. Deze 

stad is één van de meest toeristische steden in Europa en wedijvert met de andere grote hoofdsteden 

van Europa voor de titel van meest bezochte stad. Deze stad biedt een schitterende architectuur uit de 

bloeiperiode van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie en is beroemd voor de opera, kunst, 

koffiehuizen en uitstekende badhuizen waar het heerlijk ontspannen is. We bieden een uitgebreid 

bezoek aan deze indrukwekkende stad met niet enkel aandacht voor kunst en gebouwen maar ook 

voor gastronomie met diverse bezoeken en uitstappen om de stad en het Hongaarse leven beter te 

leren kennen.  Aankomst in de loop van de middag in het hotel. Inchecken en kamerindeling. Diner in 

het restaurant van het hotel. Overnachting 

Dag 3 ( MAANDAG 15.04.2019 ):   

Na een heerlijk ontbijt gaan we met de gids op stap. We bezoeken we de 

overdekte markthal met gelegenheid tot vrije lunch. De markt werd 

geheel gerenoveerd en is nu één van de attracties van de hoofdstad. 

Naast de gewone vleeswaren en groenten, vindt men hier een groot 

assortiment klederdrachten, borduurwerk, geweven stoffen, 

houtsnijwerk... Vrije tijd en nadien een boottocht met een 

draagvleugelboot op de Donau om de feestelijk stad te bewonderen. 

Avondmaal in een typisch Hongaars restaurant met daarna 

overnachting in ons hotel.   

Dag 4 ( DINSDAG 16.04.2019 ):   

Vandaag staat opnieuw een gids 

ter jullie beschikking. We gaan 

verder op ontdekking en brengen  

een bezoek aan de Basiliek van 

Esztergom en maken een mooie tocht door de regio van de 

Donauknie. Een indrukwekkend  

bezoek aan een prachtige stad.  Avondmaal en overnachting in 

ons verblijfshotel. 

 

Dag 5 ( WOENSDAG 17.04.2019 ):   

Na het ontbijt checken we uit en vertrekken we richting Passau 

Duitsland, voor tussenovernachting. Avondmaal in het hotel.  

 

Dag 6 ( DONDERDAG 18.04.2019 ): Na het ontbijt, verder naar België voor de terugreis. 

 NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan. 


