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Portret

Hongarije de dag van vandaag is maar een klein deel meer van het grote rijk dat het vroeger
was. De Hongaren zijn dan ook nog steeds trots op hun rijke vaderlandse geschiedenis.
Ondermeer in Boedapest herinneren de gebouwen aan het verleden van dit land. De Donau, die
op majestueuze wijze door de hoofdstad loopt zorgt ervoor dat Boedapest namen toebedeeld
krijgt als “Parijs van het Oosten” of het “Londen aan de Donau”.
De Hongaarse keuken is erg lekker en over het algemeen niet pikant. Elke streek heeft zo zijn
eigen specialiteiten: ragout en goulash op de Poesta, wild uit de wouden, vis uit het Balatonmeer
… Het belangrijkste onderdeel van een Hongaarse maaltijd is ongetwijfeld de soep. Soepen
hebben je in alle variaties, maar altijd even lekker.

Infobronnen

Web
http://nl.gotohungary.com : site van de Hongaarse ambassade in België
www.fsz.bme.hu/hungary : een portaalsite met informatie en links over het hele land
www.landenweb.net/hongarije : een portaalsite met informatie en links over het hele land

kaarten & gidsen
Nederlandstalig: Trotter, ANWB Goud, Michelin gids
Engelstalig: The Rough Guide, Lonely Planet, Bradt
Franstalig: Le guide du Routard
Wandelgidsen: Cicerone Hungary
Fietsgidsen: voor wie wil fietsen langs de Donau bestaan er praktische reisgidsjes van BikeLine.

Formaliteiten

Voor een reis van minder dan drie maanden heb je enkel een identiteitskaart nodig. Wie jonger is
dan 18 moet een schriftelijke toestemming van de ouders op zak hebben, bekrachtigd door de
gemeente. Wie jonger is dan 12 moet een eigen identiteitsbewijs, met foto, bij zich hebben. Dit
is verkrijgbaar op het stadhuis.
Hongaarse ambassade in België: www.kum.hu
Belgische ambassade in Hongarije: www.diplomatie.be/budapestnl

Budget!

Wisselkoers: 1 EUR = 295 HUF ( Hongaarse Forint)
Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar
www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=HUF
Het leven in Hongarije is goedkoop. Restaurants en musea hanteren bescheiden prijzen. Enkel
hotels zouden durven doorrekenen. Op campings en jeugdherbergen worden normale prijzen
gehanteerd. Enkele richtprijzen: een busticket (busz) = € 0,60; 1kg brood (kenyér) = € 0,6; een
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fles bier (sör) = € 1,20. Deze prijzen blijven richtprijzen en zijn afhankelijk van de wisselkoersen,
de locatie, etc.
Vergeet zeker je studentenkaart of lerarenkaart niet!!! In sommige plaatsen krijg je korting.

Transport naar Hongarije

Trein
www.b-europe.com : Vanuit Brussel rijden er geen rechtstreekse treinen naar Boedapest. De
reisduur is 15u en je moet 3 keer overstappen.
www.interrailnet.com : De goedkoopste manier om Europa te verkennen per trein.
Bus
www.eurolines.be : Vanuit België zijn er verbindingen naar Gyor en Boedapest. De reisduur is
ongeveer 21u.
Vliegtuig
www.brusselsairlines.com : verbinding Brussel - Boedapest
www.wizzair.com : lage kostenmaatschappij, verbinding Charleroi – Boedapest
www.ryanair.com: lage kostenmaatschappij, verbinding Charleroi – Boedapest
(Malev is in 2012 failliet gegaan)

Transport in Hongarije

Bus
De busmaatschappijen zijn geprivatiseerd, dus is er een groot aanbod van maatschappijen. De
prijzen zijn hierdoor laag. Het is soms makkelijker om een bus te nemen dan een trein, om vele
overstappen te vermijden.
www.volanbusz.hu : het grootste aanbod aan busverbindingen en de enige site die in het Engels
raadpleegbaar is.
Trein
www.elvira.hu: de Hongaarse spoorwegmaatschappij. Een treinticket is meestal iets duurder dan
een busticket en er zijn niet altijd rechtstreekse treinen.

Logies

Camping
www.campingo.com/hungary-camping.htm : site met veel adressen van campings
www.eurocampings.co.uk/en/europe/hungary : site met veel adressen van campings
Wildkamperen
Wildkamperen is officieel verboden in Hongarije. Er zijn ook geen uitzonderingen bekend. Voor
meer informatie omtrent wildkamperen: www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa

Jeugdherberg
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Jeugdherbergen zijn over heel de wereld hetzelfde. Hieronder een korte opsomming van groepen
jeugdherbergen actief in Hongarije:
www.hostels.com
www.hostelworld.com
www.backpackers.hu
www.hungaryhostels.hu
Scouts centrum
http://scout.org/scripts/wtsieconsult.php?id=257 (Buda District Scout Home)
Dit scoutscentrum, dat in 2009 volledig vernieuwd werd, ligt in het hart van Boedapest, op 2
minuten wandelen van de Danube. Het centrum van Boeda is ofwel 1 tramhalte ofwel 10 minuten
wandelen. Voor scouts is dit een ideale overnachtingsplaats.
The Sztrilich Pál Scout Centre, the biggest and closest Scout Centre to Budapest in Hungary.
Its 10 hectares offer beautiful grassy and exciting bushy fields. The Park is surrounded by forest
which makes it an ideal choice for traditional scout camps and activities.
We have accommodation for up to 70 guests in three houses, and an enormous big camping site
for app. 1500 scouts.
It is possible to make charity camps with volunteer projects in the Scout Centre and in the
neighborhood as well.
We have fully renovated the water blocks this summer (2012)
If you have any questions please contact us at info@scoutpark.hu or www.scoutpark.hu/facebook

Waar naartoe?

De hoofdstad Boedapest is zeker een bezoek waard. Het heet zijn bijnamen “Parijs van het
Oosten” en het “Londen van de Donau” niet gestolen. Gelegen langs de Donau beschikt deze stad
over een 1000 jarige geschiedenis die weerspiegeld wordt in de architectuur van de stad. Sinds
de val van de Berlijnse Muur zijn er grondige vernieuwingen doorgevoerd in de infrastructuur die
de stad voor toeristen toegankelijker maakt.
Het Balaton meer in het westen van het land biedt zowel cultuur als natuur aan. Langs het grote
meer vindt je kleine dorpjes en abdijen die zeer fotogeniek zijn en bossen die uitermate geschikt
zijn om wandelingen of outdoor activiteiten in te doen. In de buurt van het meer vind je er een
thermische meer met bijhorend spa.

Actie!

Wandelen
Wandelkaarten kunnen steeds ter plaatse gekocht worden bij een Tourist office. Op deze site,
www.kektura.click.hu , vind je informatie omtrent de E4 die dwars door Hongarije loopt. Andere
wandeltochten zijn te vinden in reisgidsen, zoals Cicero Hungary.
Fietsen
www.ecf.com/288_1 : Site van de Europese Fietsers bond die reclame maakt voor fietstochten
en fietsverhuur over heel Hongarije.
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Weetjes

Het is beter om van alle belangrijke documenten kopieën te nemen en deze te bewaren op een
andere plaats dan de originelen. Bv: een kopie van je paspoort, bankkaart, vliegtuigticket, ...
Folk is zeer populair in Hongarije. Probeer in een lokale kroeg (kávézó) eens een live optreden
mee te pikken.
De Hongaren zijn een zeer vriendelijk en gastvrij volk. Toch staan ze bekend om hun zwarte
humor, balancerend op het randje van de wanhoop.
Hongaren gebruiken graag paprika’s, bij voorkeur de rode, in hun eten. U bent gewaarschuwd …
Over het algemeen spreken de Hongaren ook een woordje Engels. Als dit echter niet het geval is
zul je met een beperkte kennis van het Duits ook al veel kunnen doen.
Hongaren hebben de gewoonte om bij restaurantbezoeken een fooi te geven. Meestal bedraagt
deze 10% van de rekening.

Ervaringen van Scoutsgroepen

Zoek je een FOS groep met ervaring in dit land?
Wil je kennis maken met een lokale scoutsgroep?
Neem contact op met het Landelijk Secretariaat via 09 245 45 86 of mail naar info@fos.be

Draaiboek op kamp in het buitenland

Voor meer informatie hoe je juist een buitenlands kamp organiseert kan je terecht op de
volgende site: wiki.fos.be/foswiki/Buitenlandse_kampen waar Fos in samenwerking met
samenwerking met Hujo en Wegwijzer een draaiboek heeft opgesteld.
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Notities
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers
van Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft gratis reisadvies over transport, logement, bestemmingen,
fondsenwerving…
Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende
de hele voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in
Hongarije, een goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht
door de Franse Pyreneeën.
Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte
bestemming.
Profiteer ervan en boek hen voor een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in hun reisbib in Brugge. Zie www.wegwijzer.be
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