Met Landbouwleven naar Hongarije
Van 01 tot 08 september 2019
Een reis die u laat kennis maken met meerdere facetten van de
geschiedenis, de landbouw en de veeteelt in dit bijzonder land.
Uiterste inschrijvingsdatum 30 juni 2019

1 september :
Afspraak om 13u00 in de luchthaven van Brussel aan de balie van Brussels Airlines met
bestemming Budapest. U wordt er verwelkomd door uw begeleider.
Vertrek om 15u15 en aankomst om 17u10.
Onthaal door de Hongaarse gids en transfer naar het hotel.
Avondmaal in een traditioneel restaurant.
Overnachting Anna Hotel Budapest.
2 september :
Na het ontbijt, vertrek naar Agärd, een dorpje aan het Meer Velence op 60 km van Budapest.
Bezoek aan een middelgroot landbouwbedrijf dat zich focust op de modernisering van de
veeteelt. De kudde telt ongeveer 1.120 runderen en als men de nakomelingen meetelt komt
men aan een totaal van 2.220 dieren van het pure Friese Holsteinras. De landbouwproductie
strekt zich uit over een gebied van 5.850 ha.

Middagmaal in de distilleerderij van Agärd. Sinds 1967 wordt er de Brandy “Palinka” gestookt,
een traditionele sterke alhohol op basis van wilde blauwe bosbessen, rozenblaadjes en
meidoorns. Degustatie.
We rijden verder naar Balatonfenyves (120 km) met oponthoud in Siofok, een stad die zich
uitstrekt over 17 km langs het Balatonmeer. Koffiepauze in een watertoren met een
onbelemmerd uitzicht over de stad en het meer.

Aankomst in hotel Huberushof in de late namiddag, avondmaal en overnachting.
03 september :
Na het ontbijt, bezoek aan de landbouwcoöperatie “Hubertus”. Het landgoed strekt zich uit over
9.000 ha waarvan 2.400 ha geëxploiteerd worden als landbouwgronden, 2.000 ha weilanden,
2.000 ha bosgebied en andere. De belangrijkste teelten zijn maïs voor inkuiling, graan,
oliehoudende gewassen zoals zonnebloemen en koolzaad.
Ter plaatse, middagmaal met producten van de boerderij.

Naar Héviz (45 minuten) voor een stadsbezoek.
Mogelijkheid om te baden in het meer met een natuurlijke toevoer uit de warmwaterbronnen
(35 °) die genezende eigenschappen hebben. Ze worden vooral aanbevolen bij reumaklachten
en spierpijnen.

Het meer dat zich uitstrekt over een oppervlakte van 4.4 ha ligt in een natuurreservaat van 60
ha en wordt reeds uitgebaat sinds de 18de eeuw. Talrijke kleedcabines zijn ter beschikking.
Diegenen die verkiezen “aan wal” te blijven kunnen genieten van talrijke neringen.
Terug naar Balatonfenyves, avondmaal en overnachting.
04 september
Met de ferry gaan we naar het schiereiland Tihany.
Met een bezoek aan de abdijkerk “Apatsag Templom” op het hoogste punt van het Tihany
krijgen we een mooie uitzicht over het Balatonmeer en de omgeving. De plek is attractief met
artisanale winkeltjes en oude woningen.

Naar Enying (50 km).
Bezoek aan een belangrijk landbouw- en veeteeltbedrijf, één van de oudste in Hongarije. De
landbouwproductie is gediversifieerd over 5000 ha. Het betreft noodzakelijk maïs, graan, gerst,
maïs en Luzerne voor veevoeders, zaadproductie et commercialisatie.
Het bedrijf is tevens de grootste producent van suikerbieten in Hongarije. Daarnaast is er een
grote melkerij en een kudde van 3.500 runderen, Frieser Holstein.
Middagmaal ter plaatse.

Vertrek naar Kecskemet (130 km).
Avondmaal en overnachting in hotel Haron Gunar.

05 september
Na het ontbijt bezoek aan de familieboerderij “Kujani”.
In 2003 heeft Olga Kujanu het bedrijf opgericht evenals
de boerderij die focust op landbouwactiviteiten. De
nering strekt zich uit over 14 ha wijngaarden en 16 ha
fruitbomen (steenvruchten) voor de productie van
abrikozenconfituur evenals abrikozen met kaneel, appels
met abrikozen, aardbeien- en kersenconfituur.
Olga maakt gebruik van het programma SAPARD, Europese hulp aan de Centraal en OostEuropese landen. Hierdoor kan een hoge kwaliteit gegarandeerd worden die voldoet aan de
voedselveiligheidsnormen van de europese unie.
We vervolgen onze trip naar Lajosmizse (20 km) waar we een klein familiaal bedrijf bezoeken
met 460 “Charolais”. De kudde graast op 850 ha die gehuurd worden van het Nationaal Park van
Kiskundag. Men teelt er paprika’s gebruikmakende van het dierlijke mest. Bovendien
produceert men kersen, bittere kersen, abrikozen en japanse pruimen.

Middagmaal waarna we naar Eger rijden (150 km). Check-in in het hotel Eger Park.
Nadien vertrekken we naar Noszvaj (10 km) om er de wijnboerderij van de familie Thummerer
te bezoeken.

De wijnstreek rond Eger wordt gelinkt aan een robuste rode wijn, het vermaarde “Rode Bloed
van de Stier “ of Egri Bikaver. Het is waarschijnlijk de meest bekende Hongaarse wijn. De
heerlijke wijnen liggen in een privékelder die we bezoeken met wijndegustatie en avondmaal.
Terugkeer naar Eger met overnachting in Hotel Eger Park.

06 september :
Na het ontbijt bezoeken we de stad Eger met talrijke historische monumenten waaronder een
middeleeuws kasteel uit de 13de eeuw, een minaret uit de Ottomaanse tijd (17de eeuw) en
meerdere barokke en neoclassicistische monumenten.

Nadien bezoek aan de stoeterij van Szilvasvarad (26 km) met Lippizaners evenals het openlucht
bosbouwmuseum.
Middagmaal : forel uit een lokale kwekerij.

In de late namiddag rijden wij naar Budapest (150 km).
Check-in Hotel Anna en avondmaal.
07 september :
Na het ontbijt bezoeken we de Grote Markthal van Budapest. Deze overdekte markt (10.000
m2) werd gebouwd in 1896 in art nouveau- en neogotische stijlen. De markt heeft twee
verdiepingen. De voedingsprodukten bevinden zich op het gelijkvloers waar u talrijke kruiden en
typische Hongaarse specialiteiten zoals salami, eenden en paprika kan vinden. De artisanale
producten (borduurwerk, glas, ….) bevinden zich op de verdieping.

Naar Gödöllö voor het bezoek aan het Koninklijke paleis, het tweede grootste barokke kasteel
ter wereld. Het is in het bijzonder bekend omdat het één van de meest geliefde verblijven van
Keizerin Sissi was.

Na het middagmaal in de rijschool van Lazar wordt een rit voorzien in een paardenkoets,
gevolgd door een traditionele paardenshow.

Terugkeer naar Budapest voor een boottocht met avondmaal op de Donau.
Overnachting in Hotel Anna.
08 september :
Na het ontbijt, bezoek aan Budapest.

Lichte middagmaal en vrije tijd voor de transfer naar de luchthaven.

Vertrek met de vlucht Brussels Airlines om 18u00 naar Brussel met aankomst om 20u00.

PRIJS – NUTTIGE INFORMATIE - ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijs op basis van dubbelkamer : 1.425 € p.p
(Op basis van minimum 35 deelnemers)
Inbegrepen in de prijs :
- De vluchten Brussel - Budapest - Brussel met SN Brussels Airlines
- Alle bezoeken in het programma opgenomen
- Plaatselijke gids
- Onze tweetalige begeleider met een goede kennis van de agrarische sector
- 7 nachten in de vermelde 3/4sterrenhotels (of gelijkwaardig)
- Vol pension van avondmaal Dag 1 tot lichte lunch Dag 8 (laatste dag).
- Lokale taksen en BTW
Niet inbegrepen in de prijs :
- Luchthaventaksen : 138 €
- Toeslag éénpersoonskamer : 142 €
- Prestaties niet in het programma opgenomen
- Reisverzekeringen (zie verder : nuttige informatie)
- fooien
- Tafeldranken
- Persoonlijke uitgaven
Nuttige informatie :
- Formaliteiten : Voor deelnemers met Belgische nationaliteit volstaat de identiteitskaart
- Munteenheid : de Forint (1€ = 319.29 HUF)
- Annulatieverzekering : 5,8 % van het totaal bedrag (niet terugbetaalbaar).
- Annulatie- en bijstandsverzekering : 7,00 % van het totaal bedrag (niet terugbetaalbaar).
Inschrijvingsvoorwaarden :
De inschrijving zal effectief zijn na betaling van een voorschot van 300 € per persoon. Dit voorschot dient
in ons bezit te zijn binnen de 10 dagen na ontvangst van de bestelbon. Global Agritourism /Traviter Bvba
behoudt zich het recht voor de reservatie te annuleren bij niet-naleving van deze voorwaarden.
Het saldo moet ten laatste op 01 juli 2019 vereffend worden.
Annulatiekosten :
- Tot 31 mei 2019 : 300 € per persoon
- Van 01 juni tot 30 juni 2019 : 50 % van het totaal bedrag
- Vanaf 01 juli 2019 : 100 % kosten (geen terugbetaling mogelijk)
Inschrijven :
Adres : Global Agritourism c/o Traviter Bvba, 300 Georges Henrilaan, 1200 Brussel
e-mail : globalagritourism@gmail.com of traviter@skynet.be
Telefoon : 02/733.42.73. enkel bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 11u en 15u30.
Contact : Thierry of Myriam Lacroix (FR NL)
Het is mogelijk dat we ter plaatse het programma zouden moeten aanpassen onder invloed van
onvoorziene omstandigheden. In dat geval zal het programma in de mate van het mogelijke bijgewerkt
worden.

