Wandelvakantie Hongarije
Wandelen met gids
Je houdt van een actieve vakantie, avontuur en lekker eten.
In een heuvelachtig afwisselend natuurgebied met een groep.
Elke dag wordt er een andere prachtige tocht gelopen onder leiding
van een Nederlands sprekende gids.
Tijdens een georganiseerde wandelweek maak je zo'n 5 tochten van
tussen de 15 en 25 km. In een afwisselend landschap, in een oase
van rust, geniet je onder andere ook van het Balatonmeer. De
wandelingen zijn geschikt voor een ieder die enige wandelervaring
heeft. Als je thuis in 3 uur ca. 12 à 15km kunt lopen, is de
wandelvakantie voor jou uitstekend geschikt. Vind je het een keer te
ver, kun je ook altijd een halve tocht doen (indien dit mogelijk is). De
route is overwegend onverhard en er zijn diverse klimmetjes en
dalen. Bij vochtig weer kunnen sommige paden ook wat glibberig
zijn, goede schoenen /sokken en/of een wandelstok is aan te raden.
Tijdens de geplande wandelweken, is het weer overwegend zonnig
met een lekkere wandeltemperatuur (voor/najaar gemiddeld 22
graden).
Vervoer: eenvoudigst is om met het vliegtuig te komen. Wij kunnen
de vliegticket tegen kostprijs organiseren. Dit heeft de voorkeur daar
dan alle deelnemers tegelijkertijd in Budapest aankomen. De
chauffeur haalt de groep op en rijdt naar onze locatie in Somogyacsa
(transfer is dan bij de ticketprijs inbegrepen). Je kunt echter ook zelf
je ticket boeken of je reis geheel zelf regelen (bijv. per auto of OV).
Kom je per auto uit Nederland, trek dan ongeveer 2 dagen uit voor
de reis (1400km). Wil je aansluitend een paar dagen in Budapest
verkennen? Dat kan, informeer naar de mogelijkheden.
Maaltijden: thuis zijn inclusief, puur, goed verzorgd. Tijdens de
“Hongaarse avond” wordt er traditioneel in de ketel boven een
houtvuur de pörkölt bereid. Een gezellige avond met muziek.
Vrije dag: is halverwege de vakantie en mag je naar eigen inzicht
besteden, in overleg geven we de mogelijkheden aan die er zijn om
dit mooie land wat beter te leren kennen.
Ben jij ook enthousiast? En wil je mee met deze unieke reis?
Volg deze link naar ons inschrijfformulier en meer informatie.

All-inclusief prijs:

€ 645,-

Inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle overnachtingen o.b.v. 2-persoons kamer
Alle maaltijden thuis (ontbijt, lunch, diner)
Vervoer in Hongarije tijdens de vakantie
Transfers Budapest indien wij de vliegticket boeken
Koffie, thee, mineraal water
Energie- en schoonmaakkosten
Gebruik zwembad van mei t/m september
Nederlands talige begeleiding

Exclusief:

Thermálbad Igal

•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgaven bij restaurantbezoek, uitstapje e.d.
Persoonlijke uitgaven
Drankjes in (mini-) bar e.d. (fris, bier, wijn e.d.)
Eenpersoons kamer (toeslag € 125,-)
Vliegticket (begroot op € 100,-)
Ruimbagage (begroot op € 40,-)
Boekingskosten € 20,Toeristenbelasting € 1,- p.p.p.d.
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