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Visegrad & Boedapest

€ 1125

p.p.

Vrijdag 6 juli tot vrijdag 13 juli 2018 | 8 dagen
• Wellnessvakantie en ontdekking Hongarije
• Boedapest met zijn verborgen grandeur
• Nederlandstalige begeleiding door Therese De Waele
• Fascinerende show in de Hongaarse poesta
Voor een gevarieerd en ontspannen programma waarin wellness ruimschoots aan bod komt reizen we naar Hongarije.
In het historisch kader van Visegrad, een kleine stad aan de Donau, 45
km te noorden van Boedapest, vinden we alles wat we daarvoor nodig
hebben. We verblijven er in een schitterend kuurhotel met thermale
baden. Thermal Hotel Visegrad is gelegen te midden van de rustgevende natuur aan de oever van de Donau. Een dagelijks bezoek aan de
thermale baden, sauna, stoombaden, aromakamers en het gebruik
van het fitnesscentrum behoren tot de mogelijkheden en worden afgewisseld met een vleugje cultuur met o.a. een bezoek aan Boedapest
en kennismaking met de Hongaarse Poesta.
Daarnaast is er een facultatief programma voor wie ook de sportieve
toer op wil. Een rustige fietstocht langs de Donau-dorpjes onder begeleiding van een fietsgids (47 km) en een mooie wandeluitstap naar het
Pilis gebergte (met picknick) behoren tot de mogelijkheden.
Wie zich nog iets meer wil verwennen, kan terecht in het gezondheis–
en schoonheidscentrum van het hotel met tal van behandelingen
(tegen betaling).
Kortom een ontspannende en deugddoende week waarop heel veel
kan, maar niets echt moet.

PRIJS PER PERSOON

De eerste 5 boekingen

in dubbel

€ 1175

in single

€ 1300

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen (max 25 personen).
Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen.
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma worden aangepast.

-€ 50 p.p.
Inbegrepen:
- Vluchten heen en terug
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids
- Alle transfers ter plaatse
- Verblijf in hotel volgens programma
- Maaltijden volgens programma (half pension)
- Inkomgelden volgens programma
- Luchthaventaksen en BTW
Niet inbegrepen:
- Niet vermelde maaltijden
- Reis– en annulatieverzekering
- Persoonlijke uitgaven
- Facultatieve excursie: fietstocht: € 42 p.p.
bergwandeling: € 54 p.p.

Toeslagen:
- Transfert vanuit Lochristi
naar Zaventem: € 30 p.p.
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Visegrad & Boedapest
Vrijdag 6 juli tot vrijdag 13 juli 2018 | 8 dagen
Dag 1: Brussel - Boedapest - Visegrad (A)

Ochtendvlucht met Brussels Airlines naar Boedapest. Bij
aankomst worden we ontvangen door de lokale gids en
volgt de transfer naar het Thermal Hotel Visegrád. Rondleiding in het hotel met uitleg van de mogelijkheden die dit
mooie kuurhotel ons biedt.
In de namiddag: genieten van het hotel en thermale baden
of wandeling langs de Donau naar het centrum van Visegrad. Buffetdiner in het hotel.

Dag 2: Visegrad en omgeving (O-A)

Na het ontbijt bezoeken we met een Nederlandstalige gids
Esztergom en haar enorme basiliek, de grootste kathedraal
van Hongarije. Vervolgens rijden we via het Pilis gebergte
verder naar het Mediterraan aandoende Szentendre. Vrije
tijd en lunch voor eigen rekening in dit gezellige stadje.
Transfer naar het hotel om te genieten van allee faciliteiten
van dit kuuroord. Buffetdiner in het hotel.

Dag 3: Visegrad of fietstocht (O-A)

Na het ontbijt kan je kiezen om te genieten van de faciliteiten van het hotel en van de omgeving of je kan de sportieve toer op en kiezen voor een zeer mooie fietstocht
(facultatief).
Onder begeleiding van een fietsgids verkennen we het
platteland om en rond de Donau. De tocht is ongeveer 47
km lang en brengt ons naar de mooiste plaatsen langs beide zijden van de rivier. Daarbij steken we verschillende
malen de grote en kleine Donau over met een ferry. We
voorzien vrije tijd in Vac en gelegenheid om een lichte
lunch te gebruiken (eigen rekening) waarna we onze tocht
verder zetten. Visegrad, Nagymaros, Vác, Szentendre-island
& Kisoroszi zijn de namen van de plaatsen waarlangs we
zullen fietsen. Retour is voorzien tussen 17u à 18u.
Buffetdiner in het hotel.

Dag 4: Boedapest (O-M-A)

Na het ontbijt vertrekken we naar Boedapest voor een
stadsbezoek. In de voormiddag gaan we naar de Buda zijde
met de o.a. de Matthias kerk en het Visserskwartier. Na de
lunch die inbegrepen is, bezoeken we de Pest zijde met
het Heldenplein, het stadspark en het Vajdahunyad kasteel.
Terug naar Visegrad. Buffetdiner in het hotel.

Dag 5: de Poesta (O-M-A)

Na het ontbijt vertrekken we met een bus naar de Poesta.
Na de verwelkoming op de traditionele manier met zoutkoekjes (pogácsa) en Hongaarse brandy (apricot palinka)
maken we een tocht met de koets door dit steppeachtige
landschap. De Poesta staat synoniem voor wilde paarden
en gedreven ruiters. We zien beiden aan het werk in een
fascinerende show. We voorzien een typisch Hongaarse
lunch met goulash, diverse soorten geroosterd vlees en
salades, Hongaarse zoetigheden en uiteraard lokale wijnen.
Na dit eetfestijn op het platteland rijden we naar Kecskemét, volgens de Hongaren zelf één van de steden met de
mooiste jugendstil gebouwen en musea in Europa. In de
late namiddag zijn we terug voor het buffetdiner in het
hotel.

Dag 6: Visegrad (O-M-A)

Na het ontbijt bezoeken we onder begeleiding van een gids
het kasteel en het paleis van Visegrád. Aansluitend wonen
we een riddertornooi bij gevolgd door een feestelijke maaltijd. Vrije namiddag om te genieten van het wellness aanbod in het hotel. Buffetdiner in het hotel.

Dag 7: Visegrad (O-A) of Pilis Mountains (O-M-A)

Ontbijt en vrije dag om te genieten van de faciliteiten van
het hotel of om te kiezen voor de facultatieve wandeling
naar het mooie Pilis gebergte. Bij de prijs van de wandeluitstap is een picknick lunch in de schitterende natuur inbegrepen. Terug in het hotel omstreeks 17u.
Buffetdiner in het hotel.

Dag 8: Visegrad - Boedapest - Visegrad (O)

Rustig ontbijt en vervolgens verlaten we Visegrád en rijden
naar de luchthaven van Boedapest. Onze retourvlucht naar
Brussel is voorzien om 12u05. Aankomst om 14u05 in
Zaventem.
(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal)

De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief.

Een uitgebreid programma vindt u op:
www.alleenreizenden.be
Of contacteer ons:
T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be

