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WOORD VOORAF 

 

Beste fietsvriend, fietsvriendin, 

 

Al enkele jaren zijn we gespecialiseerd in het organiseren van eigen begeleide fiets-vakanties, wielerstages, triatlonstages en MTB-

vakanties. Ons weloverwogen programma bevat bestemmingen die zowel voor de fervente wielertoerist, de recreatieve fietser, de 

triatleet of de mountainbiker garant staan voor een geslaagde reis. 

 

Het hele team van De Toerist Biking is dan ook blij je te mogen verwelkomen op onze nieuwste topbestemming: het BALATONMEER. 

 

Het Balatonmeer ligt in het westen van Hongarije en is het met 592km² het grootste meer van Centraal-Europa. Het Balatonmeer is één 

van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Hongarije en wordt ook wel de Hongaarse Zee genoemd. Het azuurblauwe water van 

dit gigantische meer is ondiep en daardoor heerlijk warm. In de zomer loopt de watertemperatuur snel op naar een aangename 26 

graden.  

Onze verblijfsplaats is Balatonfüred, de oudste en meest prestigieuze vakantiebestemming van het Balatonmeer. Het staat internationaal 

bekend als kuuroord en er heerst een aangenaam en zacht klimaat. In het noorden wordt de stad omsloten door een bergketen en in het 

zuiden gaat ze over in het schiereiland Tihany dat zich uitstrekt in het meer en zo een brede baai vormt. Balatonfüred is een modern 

vakantiecentrum met talrijke restaurants en verschillende sport- en ontspanningsmogelijkheden.  

Aan het meer ligt een promenade met vele winkeltjes, barretjes en restaurantjes. Voor én na het fietsen zijn er dus zeker mogelijkheden 

om wat te flaneren en samen te genieten van een drankje.  

Rond het meer werd een fietsroutenetwerk aangelegd waardoor je op mooie en vlakke fietspaden de omgeving kan verkennen. Een 

fietstocht vanuit het historische stadje Keszthely is één van de smaakmakers van deze reis.  

De wielertoeristen kunnen zich zowel in het heuvelachtige noorden als het vlakkere zuiden van het Balatonmeer perfect uitleven. Het 

weinige verkeer maakt aangenaam fietsen op de verbindingswegen tussen de verschillende dorpjes mogelijk.  

De wandelaars kunnen hun hartje ophalen in de wijngaarden op de basaltheuvels ten noorden van Balatonfüred. Maar ook een 

natuurwandeling op het schiereiland Tihany is een must!  

Wij zijn alvast fan van deze bestemming en we zijn er zeker van dat jullie een fantastische vakantie tegemoet gaan, geniet ervan!  

 

Met sportieve groeten, 

 

Jurgen Dieu & Sabrina Renders 

De Toerist Biking 

OVER ONS 
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DE TOERIST BIKING 
 

De Toerist Biking is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het organiseren van begeleide fietsvakanties voor elk type fietser: 

wielertoeristen en wielrenners, recreatieve fietsers op een gewone stadsfiets, E-bikers en zelfs mountainbikers. Dankzij ons 

weloverwogen fietsprogramma kan ieder type fietser op onze bestemmingen zijn gading vinden. Het fietstransport van uw eigen fiets 

naar de bestemming is op elk van onze vakanties inbegrepen.  

 

We logeren steeds in kwalitatieve hotels die zich toeleggen op de fietsliefhebbers. Deze hotels vormen dan ook de ideale uitvalsbasis om 

onze prachtig uitgestippelde fietsroutes aan te vatten. Samen met onze ervaren begeleiders zal je zo kennis maken met de unieke 

landschappen, typische dorpjes en mooie vergezichten! 
 
 

PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 

 

Er wordt gefietst en gewandeld volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden groepen voor deze reis zijn (onder 

voorbehoud) zoals hieronder aangegeven.  

 

      km/dag km/u   km/u 

        België  Reis 

 

• Groep 2 - Wielertoeristen   90-110  27-28  23-24 

• Groep 3 - Wielertoeristen   70-100  21-24  20-22 

• Fietsers (E-bikes & stadsfietsen)  35-70  15-16  15-16 

• Wandelaars    8-12  n.v.t.  n.v.t. 

De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het parcours of het niveau van de fietsers. Tijdens een 

vakantie kan er dagelijks van activiteit gewisseld worden. 
 

 

FIETSTRANSPORT 
 

Eén van onze grootste troeven is het georganiseerde fietstransport van je eigen fiets naar de bestemming, waardoor je de hele vakantie 

op je eigen fiets kan rijden. Bij een autocarreis worden de fietsen geladen in de aanhanger achter de autocar.  

 

Om de veiligheid van je fiets te garanderen vragen we om deze in te pakken in een fietskoffer, fietstas of fietsdoor. Een fietsdoos kan je 

gratis bekomen bij vrijwel elke fietsenhandelaar. Je fiets dient uiteraard volledig in orde te zijn voor je op vakantie vertrekt.  
 

BEGELEIDERS 
 

Per groep voorziet De Toerist Biking minstens één begeleider die de routes kent en het tempo van de groep bepaalt. Deze begeleiders 

staan ook in voor de organisatorische ondersteuning tijdens de reis en stellen alles in het werk om je vakantie zo zorgeloos mogelijk te 

laten verlopen. 
 

 

OVER ONS 
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GESCHIEDENIS 

Hoewel de naam Balatonfüred niet met ‘bad’ maar met het Hongaarse woord voor kwartel samenhangt, was deze stad de plaats waar de 

badcultuur van het Balatonmeer in de 17e eeuw een aanvang nam. Eerst trok men alleen om het koolzuurhoudende bronwater naar 

Balatonfüred, maar toen het zwemmen in het Balatonmeer in de tweede helft van de 19e eeuw gemeengoed werd, werd hier als eerste 

van het hele meer een badhuis gebouwd van hout van de Europese Larix.  

 

Balatonfüred is ook in menig ander opzicht een ‘eerste stad’. In 1846 werd er het stoomschip Kisfaludy gebouwd en voor het eerst te 

water gelaten. Later werden hier ook de eerste zeiljachten gebouwd. Bovendien stond er het allereerste theatergebouw van steen, waarin 

voorstellingen in het Hongaars werden gehouden. Dit alles bracht een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het Hongaarse toerisme met 

zich mee.  
 

WIJN 

De wijnbouw rond het Balatonmeer werd tweeduizend jaar geleden door de Romeinen geïntroduceerd. Voor de tamelijk kwetsbare druif 

waren de bodemgesteldheid en het klimaat van de Balatonregio zeer gunstig: het meer en de wijn vormen er een onafscheidelijke 

combinatie.  
 

STREEKGERECHTEN 

Van de streekgerechten rond het meer vormen de visgerechten de belangrijkste. De meest gegeten vis is de ‘koning van het Balaton’, de 

snoekbaars. De meeste buitenlanders kennen de Hongaarse keuken echter vooral van de gerechten met paprikapoeder en van de 

verschillende soorten goulash.   
 

Als je een vakantie aan het Balatonmeer doorbrengt, moet je zeker ook eens een wildgerecht proberen. De chef-koks uit de regio 

hebben de beschikking over reeën, herten, wilde zwijnen en mouflons, afkomstig uit de enorme bossen van Bakonyalja, het Keszthely-

gebergte en het heuvelland van Somogy. En op de uitgestrekte velden leeft een overvloed aan hazen, konijnen, fazanten en patrijzen.  
 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

Op de kade van het Balatonmeer komt u ze tegen: de Visser en de Veerman. Zij staan symbool voor het vroegere leven in Balatonfüred. 

De Visser staat symbool voor het dagelijks brood (of vis). De Veerman voor een veilige overtocht naar de zuidkant van het meer. Wie 

over de promenade slentert, kan niet om ze heen. 
 

Het György-tér (Kuurplein) is het centrale plein van Balatonfüred. Het plein is omgeven met allerlei mooie monumenten. Hier vind je 

namelijk de meeste monumenten van Balatonfüred. Zo ligt de vroegere drinkhal van Kossuth-Forrás, de Kossuth-bron, aan het plein. 

Hier werd vroeger het gezonde mineraalwater gedronken. Het plein is aan drie zijden omringd door de verschillende bouwwerken en 

oude huizen. Aan de open zijde van het plein ligt een mooi en goed onderhouden park, welke tot aan de oeverpromenade loopt.  
 

In Balatonfüred staat ook het Jókai Mór Memorial Home, wat een museum ter nagedachtenis aan Mór Jókai is. Mór Jókai leefde van 

1825 tot 1904 en was een vrijheidsstrijder en schrijver. Hij is een van de meest gelezen Hongaarse auteurs. In het museum krijg je een 

kijkje in het alledaagse leven van deze bekende schrijver. Het huis is volledig ingericht met zijn meubilair, waardoor het een authentieke 

sfeer heeft. De meubels staan er niet slechts tentoongesteld, je kunt echt door de vertrekken lopen en het meubilair daadwerkelijk 

aanraken.  
 

In Balatonfüred vind je verschillende kerken, waaronder de Kerek templon (Ronde Kerk). Dit is de Rooms-Katholieke kerk van de stad. 

Het is een kleine en ronde kerk, welke in classicistische stijl is gebouwd. Kerek templon dateert uit de 19e eeuw en is tussen 1841 en 

1846 gebouwd. Deze bijzondere kerk is een ontwerp van Antal Frumann uit Gyor. Zijn ontwerp van de kerk was gebaseerd op het 

Pantheon in Rome.  

Balatonfüred, de stad met een verleden!  

Cultuur en natuur, toerisme en rust, kuuroorden aan de rand van Europa’s mooiste meer!  

BALATONFÜRED 
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ANNA GRAND HOTEL**** WINE & VITAL  
 

Het 4-sterrenhotel Anna Grand Hotel**** Wine & Vital ligt aan de noordelijke oever van het Balatonmeer, op 100 meter van de Tagore 

Promenade, in het centrum van de historische wijk Balatonfüred. Het Anna Grand Hotel biedt comfort aan haar gasten met 100 

verschillende soorten kamers van diverse afmetingen, in een klassiek gebouw van meer dan 200 jaar oud.  

Het restaurant is de locatie van het beroemde Anna Ball dat jaarlijks in Balatonfüred wordt gehouden. Het menu is geïnspireerd op zowel 

de traditionele Hongaarse als de moderne internationale keuken door chef-kok József Tóth. Er worden buitengewoon smakelijke 

maaltijden geserveerd zowel voor het ontbijt, lunch en diner. Het à-la-carterestaurant van Anna Grand Hotel Wine & Vital biedt een 

verfijnde mix van culinaire ervaringen waar iedereen de hele dag van kan genieten. 
 

Gasten kunnen niet alleen genieten van uitstekende kwaliteitswijnen en Hongaarse pálinka in de nieuwe wijnbar van het hotel, maar ze 

kunnen ook kennismaken met de filosofie van de Vivamus Winery: igitur vivamus, wat betekent ‘leven en zo lang mogelijk genieten van 

het leven met de beste wijnen en gerechten’. Heerlijke hapjes om de wijnen te begeleiden worden gemaakt door de chef-kok en zijn 

team. 

In het Anna Café kan je bovendien proeven van gebak op basis van 100 jaar oude recepten, ijs, een volledige selectie klassiek gebak, en 

chocoladefondue. Ga mee op een culinaire reis en proef de zelfgemaakte taarten - gebaseerd op originele recepten uit het Reform-

tijdperk: het dessert van Lujza Blaha, Róza Laborfalvi en de favoriete cake van Mór Jókai. 

De 1200 m² grote wellness verwelkomt u met een zwembad, een jacuzzi, een Finse sauna, een infrarood-sauna en stoombad.  
 

Geniet van de verscheidenheid aan massages, aangeboden door bekwame, ervaren massagetherapeuten in het kuurcentrum. In het Anna 

Grand Spa wordt grote nadruk gelegd op het gebruik van cosmetica gemaakt van natuurlijke stoffen en kostbare kruiden in alle gezichts- 

en lichaamsbehandelingen. 

 

 

ANNA GRAND HOTEL**** WINE & VITAL  
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Na het fietsen heeft u bovendien nog de mogelijkheid om een spelletje te spelen op 1 van de 4 bowlingbanen en kan u iets drinken aan 

de bijhorende bar.  Voor ieder wat wils dus!  

HANDIGE INFORMATIE 
 

Wellness: 

Badjassen en handdoeken zijn beschikbaar bij de wellness receptie, waar de kaart hiervoor (verkregen bij aankomst) in bewaring wordt 

gegeven. Op de dag van vertrek breng je de badjassen en handdoeken terug naar de wellness receptie en krijg je deze kaart terug. Deze 

wordt gevraagd bij check-out aan de receptie. Er zijn kleedkamers voor mannen en vrouwen aanwezig. Afspraken kunnen gemaakt 

worden aan de wellness receptie of telefonisch (+36 87 581 200 of extensie 4040). Afspraken voor behandelingen kunnen verplaatst of 

geannuleerd worden tot 2 uur voor aanvang. Enkel dranken gekocht in de wellness bar, en in plastic bekertjes, worden toegelaten in de 

wellness ruimte. De consumptie van voeding en dranken is niet toegelaten in de zwembaden en sauna's.  

 

Internet: 
In de publieke ruimtes van het hotel (lobby, bar, café) is gratis wifi beschikbaar voor de gasten. In de kamers kan een verbinding gemaakt 

worden via de kabels achter de TV set. Vraag hierover meer informatie aan de receptie.  

 

Algemeen: 
Voor een ’wake up call’ kan je de receptie contacteren.   

Indien je graag van de was– of strijkdienst gebruik maakt, informeer dan de receptie. Er wordt gevraagd om de kledij in de waszak te 

steken die je in de kamer kan vinden en deze aan de schoonmaakdienst mee te geven. Een prijslijst kan gevonden worden naast de 

waszak. Kledij die wordt meegegeven voor 09u00 op weekdagen zullen dezelfde dag nog klaar zijn. 

Slippers kunnen voorzien worden voor HUF 1000/paar, gelieve de receptie hiervoor te contacteren.  

 

Meer informatie over de verschillende diensten van het hotel, kan je altijd raadplegen in de brochure of infomap in de kamer.  
 

 

 

 

 

ANNA GRAND HOTEL**** WINE & VITAL  
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TIHANY 
 

Kristal helder water, de meeuwen, de witte zeilen van de boten en de drukke veerboten: dit is het niet geëvenaarde panorama van 

Tihany. Het schiereiland wordt zelfs bezocht door hen die slechts 1 dag bij het Balaton blijven. Tihany is tot natuurreservaat verklaart. 

Het staat bekend om de vele vlindersoorten die hier leven.  

 

Door liefhebbers wordt dit gebied liefkozend de romantische Hongaare Rivieragenoemd. De populieren en smalle wegen zorgen hier 

voor genoeg plek voor romantiek. Dit kleine dorpje kent 1440 inwoners en ligt zo’n 7 kilometer ten zuidwesten van Balatonfüred.  

 

Op een kruising kan men naar het strand van Tihany of het centrum. Naar het centrum zien we de twee uivormige-gespitste torens van 

de Abdijkerk die uit de 18e eeuw in barokstijl is gebouwd. Ze heeft één schip en geen zijkapellen; het altaar is in barokstijl uitgevoerd. De 

kerk is niet groot maar wel harmonisch van stijl, met mooie fresco's aan het plafond. De 'onderkerk' of crypte is bijna 1000 jaar oud. Ze 

is Romaans en heeft zes pilaren en dikke muren. Koning Andreas I van Hongarije (András I), die deze benedictijnenabdij stichtte in 1055, 

ligt er begraven. Het was zijn bedoeling hier een mausoleum te maken voor toekomstige Hongaarse koningen. Hij is echter de enige 

Hongaarse koning die er begraven ligt. 

Naast de kerk heeft men een prachtig uitzicht op het meer en de oevers. In het Csokonai-parkje kan een korte wandeling gemaakt 

worden. Het voormalige, grote kloostergebouw, herbergt nu een museum. Op de eerste verdieping wordt aandacht besteed aan het 

ontstaan en de geschiedenis van het meer en omgeving. De bovenste verdieping is gewijd aan leven en werken van de bekende 

Hongaarse natuurkundige Eörvös (1848-1919). In een lager gelegen gedeelte van het voormalige klooster is het café-restaurant 'Rege' te 

vinden, waar men vanop het terras een goed uitzicht heeft. 

 

Vlak bij de kerk huist aan de Kossuth Lajos utca, in een oude, op de monumentenlijst staande boerenhoeve het VVV-kantoor. In dit 

gedeelte van het stadje, met zijn smalle, kronkelende straatjes staan veel huizen op de monumentenlijst. Voor deze huizen gebruiken de 

bouwers het hier veel voorkomende tufsteen. Als specie gebruikte men een mengsel van leem en slib. Deze huizen verkeren vaak nog in 

uitstekende staat. Voor de daken was en is er voldoende riet. 

 

Tihany heeft twee havens. In de ene haven komen de veerboten die nagenoeg alle havens langs het Balaton aandoen. In de andere 

haven vertrekt het autoveer naar de zuidzijde van het Balaton. Doordat Tihany als schiereiland ver het Balatonmeer inloopt is de afstand 

naar de overkant hier slechts enkele kilometers. In de omgeving van Tihany wordt ook gedoken. Vanwege de geringe diepte van 

het Balatonmeer in het algemeen wordt deze sport niet veel beoefend. Rond Tihany zijn plaatsen van meer dan 10 meter diep waardoor 

hier meer gedoken wordt dan in de rest van het meer. 

 

Tihany bestond vroeger uit drie van elkaar onafhankelijke nederzettingen, die nu tot één gebied zijn samengevoegd. Het schiereiland 

werd reeds in de oertijd bewoond. Door de gunstige ligging heeft het steeds mensen aangetrokken. Men heeft er grafheuvels gevonden 

(Tumulus) en ook de Romeinen bouwden er hun huizen tegen de berghellingen. Tegenwoordig is het schiereiland vooral recreatie- en 

vakantiegebied. In de wintertijd wordt het slechts bevolkt door de 

weinig vaste bewoners en 's zomers is het er overvol.  

 

In het 160 tot 230 meter hoge heuvel-schiereiland liggen twee 

hoogvlaktebekkens; het Belsö-tó (Binnenmeer), dat 60 meter 

boven het water van het Balatonmeer ligt, en het Külsö-tó 

(Buitenmeer). Het laatste werd later drooggelegd en als weiland 

gebruikt. Het is nu weer met water gevuld en lijkt op een moeras. 

Het oudste vakantiegebied ligt in het oosten van het schiereiland 

en het jongste aan de zuidpunt. Het is niet verwonderlijk dat 

Tihany zo veel vakantiegasten trekt; het heeft landschappelijk 

gezien de mooiste kustlijn, het meest weidse uitzicht over het 

meer, een mooie natuur en aardige historische 

bezienswaardigheden.  
 

 

 

 

TOERISTISCHE INFO 
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KESZTHELY 
 

De stad Keszthely ligt aan de westelijke punt van het Balatonmeer. Het ligt op 28 km van het noordoostelijk gelegen 

wijnstadje Tapolca en op 6 km van het bekende openluchtkuuroord Hévíz. Hier ligt ook de luchthaven Hévíz-Balaton Airport. 

 

Tijdens de Romeinse periode en de Volksverhuizingen bestond deze stad reeds. Een trekpleister is hier het Balatonmuseum. Alles wat te 

maken heeft met de ontwikkelingsgeschiedenis van het meer en zijn omgeving is hier ondergebracht. Ook archeologische vondsten, veel 

over de visserij en de wijncultures. De landbouwhogeschool is één der oudste op dit gebied in Europa. Zij stamt uit 1797, er worden 

thans akkerbouwingenieurs opgeleid. Te bezichtigen zijn het Goldmark-huis en het Festetics-paleis, dat in barokstijl is opgetrokken. 

 

De naam van de Griekse berg Helikon, zetel van de Muzen, komt in deze stad veel voor. De bibliotheek van het kasteel Festetics draagt 

die naam, evenals het park tussen de hoofdstraat en het strand. Het grote en moderne, acht verdiepingen hoge hotel heet "Helikon". En 

er is natuurlijk een Helikon utca. Deze naam is ingevoerd door graaf György Festetics (1755-1819). In het begin van de 18e eeuw raakte 

de familie Festetics in het bezit van Keszthely, waar ze tegen het midden van de 18e eeuw een kasteel lieten bouwen. De genoemde 

graaf liet het uitbouwen en verfraaien. Hij koesterde vooruitstrevende ideeën en wilde op zijn 50.000 ha grote bezit laten zien wat de 

vooruitgang op landbouwkundig gebied inhield. In 1797 stichtte hij in Keszthely de eerste Hogere Landbouwschool in Europa. Het was de 

voorloper van de huidige landbouwhogeschool. 

 

Voor de rechtervleugel van het kasteel staat het standbeeld van de graaf. Het slot is met zijn 101 vertrekken het op twee na grootste 

kasteel van Hongarije. Het werd in barokstijl gebouwd, maar kreeg zijn huidige vorm pas tussen 1880 en 1890. De plattegrond van het 

kasteel lijkt als een "paardenhoef" gebouwd en is een rariteit in de architectonische historie. Het exterieur en het interieur maakt een 

rijkelijke indruk en is een van de mooiste architectuur van de 18e eeuw. De prachtige muziekhall en de bibliotheek zijn ontworpen door 

de meester-timmerman János Kerbl.  

 

De bekendste ruimte is de Helikon-bibliotheek met een verzameling van 70.000 boeken. De in classicistische stijl ontworpen zaal heeft 

een cassettenplafond. In de "Grote Zaal" worden 's zomers concerten gegeven, waarbij dan ook het park en de fonteinen feestelijk 

verlicht zijn. In veel zalen kunnen fraaie oude meubels bekeken worden. Er vinden regelmatig rondleidingen plaats. Aan de kassa krijgt 

men een soort platte pantoffels, die men over de schoenen moet aantrekken. De bedoeling ervan is, om geen krassen op de prachtige 

parketvloeren te maken. Overigens worden ze gelijk geboend door de bezoekers!  

 

Het park met zijn fraaie fonteinen, voor en achter het paleis, is mooi aangelegd en wordt nu nog door de staat onderhouden. Graaf 

György Festetics was ook een verwoed jager. De laatste graaf ging ook regelmatig naar Centraal-Afrika om op groot wild te jagen. Zijn 

"naaste" buur was zijn titelgenoot Eszterházy. 

 

Het kasteel ligt aan de rand van het stadje in de richting van Hévíz. Hoe opvallend het slot ook is, het domineert het stadje niet. De 

huizen net buiten de poort van het kasteel aan weerszijden van de Szabadság utca, zijn in barokstijl (18e eeuw) gebouwd en werden 

bewoond door personeel van het kasteel. 

 

Aan of in de omgeving van het Fötér, het centrale plein van het stadje, staan de meeste andere bezienswaardigheden. Aan de Kossuth 

Lajos utca, die ook naar het kasteel leidt, staat de grote parochiekerk. Het is van oorsprong middeleeuws gebouwd en werd in het 

midden van de 18e eeuw in barokstijl gerestaureerd. De toren in zijn huidige vorm stamt uit 1878. In de kerk werden renaissance-fresco's 

uit de 15e eeuw ontdekt die nu gerestaureerd worden.  

 

 

TOERISTISCHE INFO 
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SIOFOK 
 

Siófok is een stad aan de zuidkant van het Balatonmeer. De stad had in 2001 ongeveer 22.460 inwoners op een oppervlakte van 124,66 

km², hiermee is het de grootste stad aan het meer. In 2016 was het aantal gestegen tot boven de 25.000 inwoners, de stad is daarmee 

een plek die groeit. De rivier de Sió stroomt ook door Siófok. De afstand tot de hoofdstad Boedapest is 100 kilometer en de stad ligt op 

124 meter hoogte. De stad heeft een oud centrum, bezienswaardigheden hier zijn het Centraal Station en de oude watertoren, waar nu 

de VVV in is gevestigd. De oude stad ligt niet aan het meer, maar op ongeveer 500 meter afstand. 

 

Siófok was reeds in de vorige eeuw een populaire badplaats. Dankzij de ontwikkeling sinds die tijd spreekt men bij Siofok ook wel over de 

zomerhoofdstad van het Balatonmeer. De gastvrijheid van de bewoners, die verbonden zijn met het toerisme, de beleefdheid van de 

dienstverleners en hun professionele houding en talenkennis zijn het resultaat van een eeuwenoude traditie van het optreden als 

gastheer.  

 

Siófok is een van de rijkste steden van Hongarije. Dit komt door het toerisme, dat dankzij het aangename landklimaat (in juli is het 

omstreeks 25°C) jaarlijks veel mensen trekt. Het strand strekt zich uit over de gehele lengte van de stad. Veel rijke Hongaren hebben een 

(tweede) huis in Siófok. De winkelprijzen zijn voor Hongaarse begrippen hoog. 

Behalve Hongaarse toeristen trekt Siófok ook veel buitenlanders, met name Duitse, Nederlandse en Russische jongeren. In de stad zijn 

veel hotels, campings, appartementen, bungalows, restaurants, kroegen, discotheken en winkels.  

CSOPAK 
 

Csopak is een dorp in Hongarije en ligt aan de noordkant van het Balatonmeer en op 15km van het noordelijk gelegen Veszprém. Dit 

dorp met de Bulgaars-Turkse naam werd al door Romeinen bewoond. Nu staan er vakantiehuizen met vaak meerdere verdiepingen. Aan 

het strand zijn waterbronnen met koolzuurhoudend water, dat vooral door mensen met maag-en galziektes wordt gedronken. Niet 

deskundig genoeg om iets over de eventuele geneeskrachtige werking ervan te ervaren, geeft men toch eerder de voorkeur aan de wijn 

van dit dorp: Csopaki-Olaszrizling, een licht-droge witte wijn.  

 

Aan het eind van de Kökosporso utca is op de plaats van een vroegere molen een aardig restaurant, de 'Vig Molnár' csárda. In een 

vroegere watermolen waarvan het molenrad nog steeds draait, is het restaurant (étterem) Málom Csarda, de 'Molen-Csárda' (herberg). 

Hier speelt bijna elke avond een Hongaars zigeunerensemble. Tegen betaling van de nodige forinten spelen de muzikanten aan de tafels 

de gevraagde melodieën. 

In 1955 werd in de Málom-Csárda, de romantische film, "Meine Liebe Pirroska" gedraaid met de Oostenrijkse actrice Liselotte Pulver en 

haar filmvader Gustav Knuth. Hij speelde ook de vader-hertog Max van keizerin "Sissi" in de gelijknamige films, die eveneens in 1955 en 

1956 zijn gedraaid. 
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BOEDAPEST 
 

Boedapest, de Koningin van de Donau, is niet alleen het bruisend hart van Hongarije, maar ook één van de mooiste steden van Europa. 

Gezellige koffiehuizen, rijke architectuur en UNESCO werelderfgoed wisselen elkaar af. Kuier langsheen de oevers van de Donau en neem 

de authentieke sfeer van Boedapest helemaal in je op. Laat je onderdompelen in de woelige geschiedenis van Boedapest. Pareltjes van 

bouwwerken zoals onder andere de Staatsopera en de Burcht van Boeda hebben de tand des tijds doorstaan en zijn een bezoekje meer 

dan waard. Laat je met verstomming slaan door kilo’s bladgoud en verbluffende architectuur en ontdek hoe historisch en modern perfect 

samensmelten. 

 

De stad bestaat uit twee delen: Boeda en Pest. Deze liggen op tegenoverliggende oevers van de Donau. De hotspots van Boedapest zijn 

verdeeld over de twee stadsdelen, maar liggen zo dicht bij elkaar dat je het perfect te voet kan doen. Zo vind je aan de rechteroever van 

de Donau, in Pest, het neogotische parlementsgebouw van Hongarije. Het is zo groot dat je het best via de Kettingbrug kunt oversteken 

om het in haar geheel te zien. 

 

Het stadsdeel Boeda vind je in Boedapest op de linkeroever van de Donau. Dit deel is nog wat traditioneler dan Pest. Haar grootste 

blikvanger is de Burchtwijk. Een bezoek aan deze verzameling bouwwerken mag zeker niet op het programma ontbreken. Het meest in 

het oog springend is het Burchtpaleis. Ze herbergt een groot aantal gebouwen, waartussen smalle straatjes slingeren. In het paleis zelf 

zijn meerdere musea gevestigd, zoals de Hongaarse Nationale Galerie. Een ander indrukwekkend bouwwerk op de Burchtheuvel is het 

Vissersbastion. Je vindt haar op 500 meter ten oosten van het Burchtpaleis. Met haar vele torens in lichte steen rijst ze sprookjesachtig 

boven heel Boedapest uit. 

Wist je dat je in Boedapest uitstekend kunt ontspannen? Als je even wil bijkomen van alle pronkstukken van Boedapest slenter je 

bijvoorbeeld naar de Donaukade. Hier tref je namelijk genoeg terrasjes. Terwijl de bootjes af en aan varen, geniet je van een glaasje 

Hongaarse 'pálinka' vruchtenbrandewijn.  

 

Boedapest is ook de stad van de thermale baden. Vaak zijn ze gevestigd in aantrekkelijke art nouveau panden. Er bevinden zich bijna 100 

thermale bronnen en 12 geneeskrachtige baden. De badhuizen zijn talrijk en een aantal stammen zelfs nog uit de 16-17de eeuw toen de 

Turken de macht er in handen hadden. Maar ondanks de recente ontwikkelingen heeft de stad niets van haar 

traditionele charmes verloren en dat alleen al maakt een bezoek aan de stad meer dan de moeite waard. Een van de bekendste is 

Szechenyi. Het is gelegen in het stadspark van Boedapest en herbergt tientallen binnen- en buitenzwembaden. In de schaduw van het 

gele gebouw met haar balkons, zuilen en arcadebogen dobber je rustig urenlang rond. 

 

Ook wat gastronomie betreft, ontdekt u in Boedapest een uitgebreid aanbod met gerechten uit alle uithoeken van de wereld. Laat dat 

echter geen reden zijn om niet te proeven van de overheerlijke plaatselijke schotels zoals goulash en vissoep. Wijnen krijgen een speciaal 

plaatsje op de kaart want Hongarije is wereldwijd niet minder dan het vijfde belangrijkste land op het vlak van wijnexport.  
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