4-daagse vtbKultuur-citytrip

BOEDAPEST
en GÖDÖLLÖ
ter gelegenheid van het
lentemuziekfestival
Do 16 t/m Zo 19 april 2020

Bonheiden & Keerbergen

Programma
Boedapest is één van de mooiste steden van Europa. Omringd door zacht glooiende heuvels, is
ze een pracht van een romantische stad, mooi gelegen aan de majestueuze Donau. De stad
bestaat uit twee steden: op de rechteroever Buda, met haar historisch centrum en Pest, de
moderne wijk op de linkeroever. Paleizen, kerken, torens, oude vestingmuren en middeleeuwse
straatjes vormen de charme van deze duizendjarige stad. Met haar magnifieke ligging aan de
Donau, fascinerende architectuur, interessante musea, legendarische restaurants en niet te
vergeten de prachtig gedecoreerde badhuizen, is de Hongaarse hoofdstad een plaats om van de
ene verrassing in de andere te vallen. Tijdens deze reis zullen we twee concerten of opera’s
meemaken in het kader van het prestigieus Lentefestival onder de bezieling van Yvan Fischer.

Dag 1 – Do 16 april - Brussel - Boedapest
Vertrek van Brussel Airport naar Boedapest met SN Airlines. Na aankomst op de Ferenc Liszt
International Airport in Boedapest en onthaal door onze Nederlandssprekende gids, vertrekken
we met de autocar naar Buda met zijn paleizen en kerken. Hier starten we met een wandeling op
het vissersbastion en een bezoek aan het Unesco-monument Bastion van de Vissers. Het
geheel werd gebouwd in 1896 als onderdeel van de eeuwfeesten. De 7 torentjes verbeelden de
7 Magyaarse volksstammen die zich hier ooit vestigden. De bastions zijn door gewelfgangen met
elkaar verbonden. Vanaf het bastion hebben we een fantastisch uitzicht over de stad en de Donau.
In één van de bastions wacht ons een eerste verrassing…

Middagmaal in het klasse restaurant Pierrot (tal van bekende artiesten brachten hier reeds een
bezoekje).
Na de lunch bezoeken we de Matthias Kerk. Ze dankt haar naam aan de Hongaarse koning
Matthias Corvinus (1458-1490), die hier zijn beide huwelijken liet voltrekken. Ook de laatste Hongaarse koningen werden hier gekroond. De oorspronkelijke kerk werd in het midden van de 13e
eeuw gebouwd. Tussen 1874 en 1896 kreeg zij haar huidige vorm. De kerk is muziekhistorisch
ook heel interessant: de ‘Hongaarse kroningsmis’ van Franz Liszt werd hier voor de allereerste
keer opgevoerd naar aanleiding van de troonsbestijging van Franz Joseph I in 1867.
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Transfer per autocar naar het centrum van Pest voor check-in in het hotel Palazzo Zichy****,
een luxueus paleishotel.
Na een licht diner in restaurant Alma és Körte, vlakbij het hotel, vertrekken we naar het Erkel
Theater voor het bijwonen van een opera in het kader van het muziekfestival.

Dag 2 - Vr 17 april - Boedapest
Na het ontbijt vertrekken we met de autocar naar de grootste synagoge van Europa (19e eeuw),
voor een geleid bezoek.

Vervolgens bezoeken we de prachtig herstelde St. Stefaan’s Basiliek. Het is de grootste kerk
van Boedapest en biedt plaats aan 8.500 mensen. In 1851 startte de bouw, maar de architect
overleed nog voor het project was voltooid. Nog geen week later stortte de koepel in. Vervolgens
bouwde zijn opvolger Miklos Ybl de kerk weer op in neorenaissancestijl. In 1906 werd de kerk
geopend. Het interieur is rijk versierd met fresco’s en gravures. Verder zijn er meer dan 50
verschillende soorten marmer verwerkt. De kerk werd vernoemd naar de eerste christelijke vorst
van het land, koning Stephan. In een apart kapelletje wordt de gemummificeerde rechterhand
van de koning bewaard. Deze hand wordt elk jaar op 20 augustus meegedragen in een processie.

Vervolgens wacht ons een Hongaarse wijnproeverij in een authentiek kader van het Domus
Vinorum (4 wijnsoorten worden er geproefd).
Na de lunch in Bistro Mak, volgt een speciaal bezoek aan één van mooiste operahuizen van
Europa: de Budapest Opera (met een muzikaal intermezzo).
Hierna keren we met de autocar terug naar ons hotel en vertrekken vervolgens voor het diner
naar het restaurant Spoon, gelegen aan de oevers van de Donau.
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Dag 3 - Za 18 april - Boedapest
Na het ontbijt rijden we met autocar naar het Beeldenpark. In dit mementopark, dat heel weinig
door buitenlanders wordt bezocht, hangt nog een Sovjetsfeer.

Vervolgens wandelen we naar de indrukwekkende groenten- en fruithallen (een overdekte
markt die door Gustave Eiffel ontworpen werd) en het Parlementsgebouw (het werd tussen
1885 en 1902 gebouwd en is één van de mooiste gebouwen van Europa). Aansluitend wandelen
we naar het monument van de schoen, een stille getuige van de 2de Wereldoorlog. We
vervolgen onze wandeling naar één van de mooiste Art-Nouveau gebouwen van de stad: het
topluxehotel Four Seasons (ex Gresham verzekeringsgebouw) waar ons een aperitief aangeboden wordt.

’s Middags genieten we van een lunch in het Strudelhuis, gelegen in een geklasseerd gebouw
uit 1812.
Na de lunch zetten we onze Art-Nouveau wandeling verder. Via Lipotvaros bezichtigen we de
voormalige Posterijen van Hongarije met de uitzonderlijke façade in Art-Nouveaustijl.
Het diner wordt geserveerd in één van de mooiste etablissementen van Boedapest (en Europa!)
het Grand Café New York (hier zijn alle dranken aan tafel inbegrepen!).
’s Avonds wonen wij een concert bij in het kader van het muziekfestival (ook hier wacht ons een
verrassing tijdens de pauze!).
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Dag 4 - Zo 19 april - GÖDÖLLÖ - BUDAPEST - BRUSSEL
Na het ontbijt rijden wij met de autocar naar Buda. Vanop de Gellert berg, aan het standbeeld
van de Vrijheid, hebben we een prachtig vergezicht op de Donau en het lager gelegen Pest
met het neogotische Parlement. Vervolgens bezoeken we het oudste en mooiste badhuis van
Hongarije: het hotel Gellert. We bezoeken er de kuurbaden: de ontspanningsbaden,
overdekte thermale baden… .

Nadien rijden we met de autocar naar het Gödöllö paleis Grassalkovich, het grootste paleis
in barokstijl van Hongarije en na Versailles het 2e grootste in de wereld. Het is bekend voor z’n
unieke geschiedenis en architectuur. Van 1867 tot 1916 verbleef Hongarijes bekendste koningin
Elisabeth of Sissy vaak in het Grassalkovich paleis. In 1996 werd het kasteel volledig
gerenoveerd, en werd het hersteld in z’n originele glorie. We bezoeken het kasteel, de privévertrekken van de vorsten, de Leopoldvleugel, de kapel en de troonzaal.

Na de lunch in Hotel Elisabeth in Gödöllö, rijden we naar de luchthaven voor de terugvlucht
naar Brussel Airport.

Praktisch
Vluchtschema (onder voorbehoud)
16 april - SN2823 Brussels Airport - Ferenc Liszt International Airport (BUD) 09.30-11.25 u.
19 april - SN2826 Ferenc Liszt International Airport (BUD) - Brussels Airport 17.55-19.55 u.
Hotel Palazzo Zichy****
Het ligt in de historische wijk Palace in het centrum van Boedapest. Het hotel biedt ruime kamers
met airconditioning en een flatscreen-tv. Dit neobarok paleis dateert van 1899 en beschikt over
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gratis WiFi-toegang. Alle kamers hebben laptopkluisjes, een bureau en een badkamer met een
haardroger.

Een Amerikaans ontbijtbuffet wordt dagelijks geserveerd in de met glas overdekte ontbijtzaal. De
bar in de lobby biedt heerlijke cocktails.
U kunt gratis gebruik maken van de sauna en het fitnesscentrum. Palazzo Zichy heeft ook een
internethoek met gratis te gebruiken pc's en een printer. Koffie, thee en bronwater zijn gratis
beschikbaar in de lobby tot 17.00 uur.
Het Palazzo Zichy ligt op slechts een stratenblok van de Körút, de belangrijkste boulevard van
het centrum van Boedapest. Metrostation Kálvin tér en het Hongaars Nationaal Museum liggen
beiden op 5 minuten loopafstand.
Deelnameprijs*
• 1.455,00 € per persoon in een 2-persoonskamer
• toeslag voor een 2-persoonskamer voor single gebruik: € 150,00
* Deelname: uitsluitend voor leden van vtbKultuur of voor wie lid wordt (de vtbKultuur-pas kost
slechts € 10,00 voor het ganse gezin en voor een heel jaar).
Als je aangesloten bent bij VAB ben je automatisch lid van vtbKultuur!
De deelnameprijs kan worden herzien als gevolg van een wijziging:
a) van de luchthaventaksen op het ogenblik van uitgifte van de vliegtuigtickets
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten
Inbegrepen:
- rechtstreekse vluchten met Brussels Airlines
- de luchthaventaksen
- verblijf in het luxueus paleishotel Palazzo Zichy**** op basis van overnachting met ontbijtbuffet
- alle maaltijden vanaf de lunch op dag 1 t/m lunch op dag 4 in verzorgde restaurants, waaronder
een diner (inclusief dranken) in de Salons van Grand Café New York en een gastronomisch diner
(inclusief aperitief) in restaurant Spoon
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- speciaal aperitief in het Four Seasons hotel
- Hongaarse wijnproeverij (4 wijnen)
- alle verplaatsingen en transfers ter plaatse met luxe autocar met airco
- alle toegangsgelden voor de bezoeken en bezienswaardigheden vermeld in het programma
- 2 avondvoorstellingen (concert en/of opera) in het kader van het vermaarde Budapest Muziekfestival - kaarten Cat. I
- muzikaal intermezzo in de Budapest opera
- lokale Nederlandsprekende gids
- fooien voor gids en chauffeur(s)
- eigen draadloos audiofoonsysteem
Niet inbegrepen:
- annulerings- en bijstandsverzekering
- niet in het programma vermeldde dranken en persoonlijke uitgaven
Om deel te nemen:
- het ingevulde inschrijvingsformulier mailen naar georges.soyez@vtbkultuur
- onmiddellijk nadat je de bevestiging van je inschrijving ontvangen hebt een voorschot van €
500,00 per persoon storten op de bankrekening BE71 9795 4287 6669 van vtbKultuur Bonheiden
- vóór 1 maart 2020 het saldo betalen.
Let wel!
- Programma-aanpassingen blijven mogelijk echter zonder impact op de globale inhoud.
- Inschrijven is vereist en is pas definitief na betaling van het voorschot.
- Verzekering collectieve reizen P&V verzekeringen:
De premie voor deze reis bedraagt € 20,00 per persoon en de verzekerde waarborgen zijn:
• Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: lichamelijke letsels & materiële schade is gedekt
• Bijstand: gedekt
• Rechtsbijstand: gedekt
• Ongevallen reizigers: overlijden tot € 30.000,00 - blijvende ongeschiktheid: niet gedekt
• Bagage (reisgoed): tot € 1.000,00
• Annuleringskosten: gedekt
Een programma van vtbKultuur Bonheiden/Keerbergen, gerealiseerd i.s.m. Asteria Expeditions Lic. A1095
Programmafolder 06/07/2019
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