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Hongarije
1.0 Hongarije in het algemeen.
Hongarije lijkt in de meeste zaken op alle andere Europese landen, dat wil zeggen
hetzelfde metrieke stelsel, hetzelfde voltage, dezelfde zomer- en wintertijd. In Hongarije
is het betaalmiddel de forint, die weer is onderverdeeld in 100 filler.
1euro=243,65 forint (afhankelijk van de koers) er zijn biljetten van 200, 500, 2000,
5000, 10.000, 20.000 en de munten zijn 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 forint.
2.0 Hongarije als nieuwe lidstaat van de Europese Unie
Sinds 1 mei 2004 is Hongarije toegetreden als één van de nieuwe lidstaten van de
Europese Unie.
Dit zal op termijn gevolgen hebben voor de afhandeling van zaken in Hongarije, de
huidige regels en wetten zullen stapsgewijs worden aangepast aan de Europese normen.
De toetreding als lidstaat zal in eerste instantie in de praktijk niet zo veel verschil maken.
Regelingen met betrekking tot aankoop van onroerende goederen veranderen voorlopig
nog niet en zullen nog zeker tot 1 mei 2009 worden gehandhaafd zoals ze op dit
moment zijn. Zo is er voor het kopen van een huis is toestemming nodig van het
provinciaal bureau en geldt een verbod op het kopen van landbouwgronden. Dit blijft nog
tot 2011 onveranderd.
In het EU-toetredingsbesluit staat, dat deze termijn van 7 jaar verkort kan worden,
Mocht echter de prijs van Hongaarse landbouwgrond lager uitvallen dan de gemiddelde
Europese prijs dan houd de Hongaarse regering zich éénzijdig het recht toe om het
verbod nog eens met 3 jaar te verlengen. In het in het slechtste geval moet een koper
van buiten Hongarije wachten tot 2014 voor het landbouwgrond kan kopen.
Op het moment is het zo dat u bij het overschrijden van de grens naar Hongarije uw
paspoort moet laten zien omdat zij nog geen deel uit maken van het “Schengen”verdrag.
Dit zal tot tenminste 2007 het geval zijn.
Hongarije beschikt nu nog over de Forint als wettig betaal middel maar zal waarschijnlijk
rond 2006-2008 overgaan op de Euro.
3.0 Iets over belastingen.
Wanneer u in Hongarije een huis koopt moet u ook hier een overdrachtsbelasting
betalen. De overdrachtsbelasting op Hongaarse woonhuizen bedraagt 2% van de bruto
aankoopprijs bij huizen van minder dan 4.000.000 forint (ca. 14.500,00 euro).
Bij woonhuizen boven 4.000.000 forint betaalt u 6% van de bruto aankoopprijs.
Voor bouwgronden geldt dat als men na het verkrijgen van bouwvergunning binnen 4
jaar met de bouw van een huis begint er geen grondaankoopbelasting betaald hoeft te
worden. Wordt er echter niet binnen 4 jaar begonnen met de bouw dan moet men 10%
grondaankoopbelasting betalen.
Voor vakantiehuizen dient men 10% overdrachtsbelasting te betalen.
Agrarische gronden zijn met 10% grondaankoopbelasting belast maar kunnen nog niet
door buitenlanders gekocht worden.
Sinds 1 mei 2001 is het mogelijk dat de Hongaarse belasting dienst het betalingsverzoek
naar uw Nederlandse adres stuurt, mocht u niet aan dit betalingsverzoek voldoen zal de
belastingdienst deze als openstaande last bij geschreven worden op de inschrijving van
het Kadaster.
Bij verkoop van uw onroerend goed moet u er van uitgaan dat er over de winst belasting
moet worden betaald. Winst is de verkoopprijs verminderd met de aankoopsom en
eventuele onderhoudskosten (aantoonbaar middels rekening). De winst is belast met
20%.
Mocht u echter de winst weer opnieuw investeren in aan koop van nieuw onroerend goed
in Hongarije hoeft u geen of weinig belasting af te dragen.
Verkoopt u het onroerend goed na 5 jaar, dan kan er per jaar 10% van de winst
afgetrokken worden zodat men na 15 jaar in principe vrij van belasting kan verkopen
De aankoop kan ook zijn een nieuw grondstuk om een huis op te bouwen (zie boven) of
uitbreiding van uw bestaande huis met minimaal 1 kamer, hier geld echter wel een
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tijdslimiet u mag op zijn vroegst herinvesteren 12 maanden vóór verkoop en op zijn
laatst 12 maanden ná de verkoop van uw onroerend goed.
Bij overlijden kent Hongarije het successierecht op woonhuizen deze bedraagt bij
overlijden 2.5% van de waarde, op ander onroerend goed 11% van de waarde.
Deze percentages worden hoger naarmate de graad van bloedverwantschap lager wordt.
Bij overlijden word een in Nederland opgemaakt testament erkent door de Hongaarse
staat. Het testament moet dan wel in Hongarije door de rechtbank erkend worden, daar
het huis in Hongarije staat dient het ook in Hongarije afgehandeld te worden.
4.0 Plaatselijke belastingen.
Het is erg moeilijk om een vast plaatje te geven van alle vaste lasten daar deze van dorp
tot dorp verschillend kunnen zijn:
Wegen belasting voor uw auto is in de prijs van benzine verwerkt.
Gemeentelijke belasting varieert van 5.000 tot 25.000 ft.
Toeristen belasting (bij georganiseerd verhuur)p/p 300 ft.
Reinigingsbelasting tussen 157,- en 418. - ft per maand.
Drink water; tussen de 109,00 en 250, - ft/m3 +(BTW 19%)
Water reiniging septic tanks; pl. Min.190, -ft/m3.
5.0 Het weer in Hongarije.
Hongarije kent een landklimaat wat wil zeggen warme zomers en mogelijk koude
winters,
De temperatuur ligt zomers gemiddeld op 23,5 graden en maar kan snel oplopen en
temperaturen tot 35 graden zijn niet ongebruikelijk. In de winter is de gemiddelde
temperatuur –5 °C maar kent ook uitlopers van –27 °C.
Door de gunstige ligging is het zuidelijke deel van Hongarije redelijk droog en als de zon
schijnt loopt de temperatuur al snel op tot een behaaglijke warmte waardoor men al
vroeg in het voorjaar kan genieten van het heerlijke buitenleven.
6.0 De taal in Hongarije.
De Hongaarse taal behoort tot de Fins-Oegrische talen. Men kan in Nederland op
verschillende plaatsen de taal leren, vraag er na bij de volksuniversiteit in uw omgeving.
Ook bestaat de Hongaarse taal school in Haarlem waar u terecht kunt voor een
schriftelijk cursus Hongaars.
De taal is niet makkelijk maar met een beetje goede wil kunt u het onder de knie krijgen,
verder word er door veel mensen in Hongarije voortreffelijk Duits gesproken zodat u er
altijd uitkomt. De mensen zijn bijzonder hulpbereid en zullen er alles aan doen om er
samen met u uit te komen. Het is echter wel zo dat de mensen in Hongarije er bijzonder
blij mee zijn als u de moeite wild nemen om hun taal te leren, iedere poging van uw kant
zal beloond worden met een gulle welgemeende glimlach. Ook een taalcursus kunt u via
ons regelen.
7.0 Paspoort.
Bij het betreden van Hongarije dient u te beschikken over een geldig paspoort of
identiteitskaart.
8.0 Nieuwbouw of liever een bestaand huis?
In Hongarije worden veel huizen aangeboden tegen aantrekkelijke prijzen, maar wat niet
veel mensen weten is dat je in Hongarije ook heel voordelig een nieuw huis kunt laten
bouwen dat geheel aan uw wensen voldoet.
Bij bestaande huizen moet u zich realiseren dat er vaak veel aan gedaan moet worden.
Keuken, en badkamer zijn vaak niet wat we gewend zijn in Nederland en moeten al snel
aangepast worden aan de huidige normen. Bij nieuwe huizen kunt u vanzelfsprekend
alles naar de modernste eisen aan laten leggen.
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Wij helpen u natuurlijk graag met het maken van een goede keus. Wij kunnen voor u
bemiddelen bij de aankoop en bouw van prachtige houten huizen of villa’s. Vraag ons
vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Bij permanente bewoning kunnen wij u in veel gevallen gratis bouwgrond bieden en
anders staan wij u natuurlijk bij in het kopen van een bouwperceel.
Ook kunnen wij u helpen bij het realiseren van een stenen huis. In ons bestand hebben
wij adressen van goede Hongaarse architecten. Zij kunnen voor u volgens de plaatselijke
bouwvoorschriften een droomhuis ontwerpen. De kosten van een architect bedragen
ongeveer 1% van de bouwkosten van het te bouwen huis.
Wij kunnen u natuurlijk ook adviseren bij renovatie van een bestaand huis. Denk hierbij
aan het kopen van een keuken of badkamer, of bij het uitkiezen van een soort
verwarming.
Bij het kopen van een bouwperceel van een gemeente dient men deze in de regel wel
binnen 2 jaar te bebouwen anders vervalt de grond weer aan de des betreffende
gemeente.
Bouwkavels van particulieren vallen niet onder deze regelgeving.
De prijs van een bouwperceel is afhankelijk van de ligging maar meestal niet te duur. U
moet hier bij wel rekening houden dat deze vaak niet inclusief stroom, water, of riolering
worden aangeboden. Hier dient men zelf voor te zorgen. Ook hierbij kunnen wij met raad
en daad bij staan.
In Hongarije is het niet toegestaan om aan de buitenzijde van uw huis verbouwingen te
verrichten zonder bouwvergunning. De aanvraag hier voor moet worden ingediend door
een Hongaarse aannemer of architect. U kunt als u dat wilt de werkzaamheden zelf
uitvoeren maar dient bepaalde zaken wel te laten controleren door de betreffende
Hongaarse instanties. Denk hierbij aan gas, water en elektra.
9.0 Verzorging en onderhoud van uw (vakantie)huis
Natuurlijk is het verstandig om uw onroerend goed te laten verzorgen en beheren als u
niet zelf aanwezig bent. Wij kunnen u daarvoor in de omgeving van Dombovar een
uitgebreid onderhoudspakket op maat bieden. Dit pakket kan bestaan uit bv. beheer,
schoonmaak en tuinonderhoud. Deze service in overleg samengesteld afhankelijk van uw
behoeftes.
Criminaliteit is in de dorpen minimaal. De grote steden steken hierbij, net als in
Nederland, iets ongunstiger bij af. Maar het is, ook in een dorp. altijd beter een oogje in
het zeil te laten houden door een vertrouwd persoon.
Goed is het om te weten dat men in Hongarije wel verplicht is om grote stukken grond en
tuinen te onderhouden. Dit om overlast in de vorm van bv. overwaaien van onkruid te
voor komen. Het kan zelfs voor komen dat een burgemeester uit het dorp beslist dat er
wat aan moet worden gedaan. Hij zal u daar van op de hoogte stellen mocht u niet
aanwezig zijn. Hij kan in het uiterste geval derden opdracht geven tot het plegen van
onderhoud en u de rekening presenteren.
10.0 Verhuur van uw woning.
Een hoop huizen staan gedurende lange tijd leeg en zijn dan niet rendabel graag zouden
wij u willen wijzen op de mogelijkheid van het verhuren van uw woning.
Wij beschikken over een professioneel team die alles voor u kunnen regelen van af het
adverteren tot het verhuren en het afrekenen met u, ook het schoonmaken en klaar
maken van de woning word geheel verzorgd.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op zodat we alles nog eens rustig kunnen
doorlopen met u.
11.0 Netspanning
De netspanning van 220 V is natuurlijk erg makkelijk omdat alle Nederlandse apparaten
in Hongarije te gebruiken zijn. Alleen raden wij u aan om te zorgen voor
overspanningbeveiligingen (deze zijn in Nederland bij iedere bouwmarkt te verkrijgen).
Omdat in Hongarije de meeste stroom via bovengrondse leidingen getransporteerd wordt
is de kans op blikseminslag op deze leidingen wat groter dan via een ondergronds
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netwerk. Met een overspanningbeveiliging kunt u op een simpele manier al uw
elektrische apparatuur beveiligen.
12.0 Over het mee brengen van inboedel uit Nederland
Mocht u inboedel uit Nederland mee wilt nemen naar uw vakantie huis of woning in
Hongarije moet u met het volgende rekening houden:
Als u zelf deze goederen over de grens brengt met aanhanger hoeft u vaak niets te
betalen.
Mocht u een verhuiswagen gebruiken dan zult u er van uit moeten gaan dat u ca. 35%
invoerrechten zult moeten betalen over de waarde van de goederen.
Deze kosten vallen uiteindelijk vaak erg mee omdat het in de meeste gevallen niet om
nieuwe goederen gaat maar om gebruikte. U maakt zelf een inschatting van de waarde
van de goederen, deze waarde is in het geval van een discussie te verdedigen.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om te zoeken naar een Hongaars transport bedrijf die
uw goederen als retourvracht meeneemt naar Hongarije. Dit is aanzienlijk goedkoper dan
het huren van een vrachtwagen in Nederland.
13.0 Verzekeringen
In Hongarije bent u niet verplicht om uw onroerend goed te verzekeren het is natuurlijk
wel raadzaam. Wij denken hierbij aan het aansprakelijkheidsrecht. Dit is in Hongarije
anders dan in Nederland en daarom is het verstandig de aansprakelijkheid mee te
verzekeren.
Mocht u echter maar een paar weken per jaar aanwezig zijn raden wij u aan om ook een
verzekering voor inbraak, brand, waterschade, en inboedel te overwegen. Verzekeringen
zijn ook via ons makelaarskantoor te regelen.
14.0 Winkeltijden
24 december zijn de winkels ’s middags gesloten, beide kerstdagen de gehele dag.
Vaak zijn de winkels al om 06.00 uur en sluiten de grote winkels om 22.00 uur.
15.0 Gerényes
Gerényes is een rustig en idyllisch gelegen dorpje in het noorden van de Provincie
Baranya, aan de noordkant van het Mecsek gebergte. Het plaatsje ligt in een vallei en
wordt van alle kanten omgeven door uitgestrekte bossen en jacht- en wildgebieden. Het
grootste deel hiervan is beschermd natuurgebied. Oorspronkelijk stamt het dorp uit de
Middeleeuwen en was het tezamen met de omliggende bossen het bezit van
opeenvolgende adellijke families. In de 18e eeuw vestigden zich hier Schwaben
(Duitstaligen) uit de naburige Provincie Tolna, die zich vooral bezighielden met bosbouw.
Zij noemen het dorp "Gerienisch", al wordt die naam nog maar zelden gebruikt, omdat
de meeste Schwaben zijn verdwenen. Het is er rustig, er is slechts doorgaand verkeeer
naar het buurdorp Ág. Er wonen vandaag de dag ca. 250 mensen, voornamelijk
Hongaarstaligen en enkele Duitstaligen. Inmiddels wonen er in het dorpje ook enkele
Nederlanders. Het plaatsje beschikt over een levensmiddelenwinkel. Overige zaken zijn
te vinden in het verderop gelegen grotere dorp Vásárosdombó, in het stadje Sásd en in
de steden Komló en Dombóvár. Er is een busverbinding, verder wordt het dorp goed
ontsloten via een asfaltweg.
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16.0 Over Hongarije valt veel te vertellen.
Algemeen:

Het is een groot en veelzijdig land met een rijke cultuur. Het landschap is gevarieerd en
de bevolking is er over het algemeen erg vriendelijk.
Het zuiden van Hongarije is voor Nederlanders
om er te wonen de meest interessante streek.
Het gebied is ook voor toeristen het meest
veelzijdig.
Kenmerkend voor het zuiden is het glooiende
wijdse heuvellandschap. De heuvels en dalen
bieden u pittoreske vergezichten waarbij
landerijen en bossen elkaar afwisselen. Het
Mecsek- en het Villány gebergte zijn met hun
geologische- en botanische variëteit een zeer
geliefd reisdoel voor mensen die van de natuur
houden.
Natuurlijk staat Hongarije ook bekent om zijn
prachtige steden en monumentale gebouwen.
De Provincie Baranya (Branau voor de Duitstalige Schwaben) is gelegen in het
zuidwesten van Hongarije, in de streek Zuid-Transdanubië, ten noorden van Kroatië. Het
is de meest kleurrijke provincie van Hongarije, met grote groepen minderheden, zoals
Hongaarse Duitsers (Schwaben), Kroaten (o.a. zgn. Sokacen) en Serviërs (zgn.
Bunjevacen) en niet te vergeten in toenemende mate Nederlanders en Vlamingen. Alles
echter in kleine proporties, waardoor een goede mix gevormd is met behoud van het
authentieke van alle volksgroepen. De provinciehoofdstad is Pécs, met 162.000 inw. de
4e / 5e stad van Hongarije qua bevoling, tezamen met Debrecen echter na Boedapest de
belangrijkste stad van het land op het gebied van onderwijs, cultuur, economie,
voorzieningen enzovoort.
Deze mediterrane stad is verkozen tot Europese Hoofdstad van Cultuur in 2010 en heeft
een binnenstad welke gedeeltelijk is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Pécs is alleszins een bezoek waard. Geen stad in Hongarije heeft zoveel monumenten uit
de Turkse tijd (waaronder twee moskeeën). Nergens zijn zulke interessante vondsten
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gedaan uit de vroeg-christelijke periode. Pécs is ook een centrum voor moderne kunst.
Een ander centrum van oude Turkse culturele overblijfselen is het stadje Szigetvár
(11.000), waar ook een heel mooie burcht staat. Siklós (11.000 inw.) is de meest
zuidelijke stad van Hongarije en beschikt ook over een oudemoskee en een
ebzienswaardige burcht. De tweede stad van de provincie is Komló, een voormalige
mijnstad, welke inmiddels redelijk goed geherstructureerd is en goed ontwikkeld. Dat
geldt eigenlijk voor de gehele streek, overal zijn goede voorzieningen zoals TESCOhypermarkten, goede overnachtingsmogelijkheden, kuuroorden (Harkány - een van de
bekendste van het land, Sikonda (bij Komló), Magyarhertelend, Szigetvár), vis- en
zwemmeren, de natuur van de rivier de Drava en natuurlijk de Donau.
Mohács (19.000 inw.) is zelfs met Boedapest de enige Hongaarse stad welke aan
weerszijden van deze langste rivier van Centraal-Europa is gelegen. Een ander geliefd
recreatiegebied is de driehoek Orfő (met vier meren), Abaliget (met o.a. een
druipsteengrot en 2 meertjes) en Magyarhertelend (kuurbad). Kern van de Provincie
Baranya is de 50 km lange, 10 à 20 km brede bergrug Mecsek (hoogste top is de Zengı
met 682 m). De bergrug behoort tot de mooiste en klimatologisch aangenaamste streken
van Hongarije,met een sub-mediterraan klimaat. Rond het Mecsek gebergte liggen lage
heuvels, die verder naar het zuiden overgaan in het Villány-gebergte. Hier bevindt zich
de Wijnstraat van Villány-Siklós, een van de bekendste van Hongarije, en vermaard om
zijn witte Chardonnay en rode portwijen. Aan de voet daarvan ligt het folkloristisch
interessante Ormánság. Ook langs de benedenloop van de Donau vindt u gebieden waar
oude tradities in ere worden gehouden. De Provincie Baranya heeft een oppervlakte van
4430 km2 en een bevolking van ca. 403.000.
De streek wordt goed ontsloten door diverse autowegen; een autosnelweg (M6), alsmede
een nieuwe rondweg om Pécs zijn in aanleg. Sinds maart 2006 is deze stad, alsmede de
wijde omgeving ook snel bereikbaar via het internationale vliegveld te Pogány, net ten
zuiden van Pécs. Vanuit het gebied kan men eenvoudig een uitstapje maken naar
Kroatië, Servië, of bijvoorbeeld het Balatonmeer. Diverse recreatiemogelijkheden, voor
jong en oud, van mountainbiken tot wandelen, vissen, zwemmen, langlaufen, golfen (op
de 18-holes baan net buiten Pécs) of varen.
Enkele feiten op een rijtje:
Oppervlakte: 4430 km2
Inwoners: 402.700
bevolkingsdichtheid: 91 per km2
Gemeentes: 301
16.1 Pecs: (de grootste stad in onze omgeving)
Pecs heeft een prachtige
binnenstad met leuke
uitgaansgelegenheden
waaronder veel terrassen.
Hier is het 's zomers
heerlijk toeven. Ook
worden er in de zomer
veel
openluchtvoorstellingen
gehouden rond de
historische stadsmuren.

Ook de moeite waard is de zondagsmarkt waar van alles te koop is en waar je naar
hartelust kunt rondstruinen. Hier vindt je nog leukste koopjes (antiek, kleding, voeding
en curiosa).
Pecs en omgeving zijn bekend om de heilzame kuurbaden. Hier wordt je nog in oude stijl
verwend. Een warm kuurbad en een stevige massage zijn een aanrader voor iedereen.
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Voor (actieve) natuurliefhebbers zijn er de vismeren en wandelgebieden. Onze streek
heeft prachtige natuurparken waar een overvloed aan wild rondloopt.
De mensen in onze streek zijn uiterst
vriendelijk en zeer gastvrij. In de vele csarda’s
(eethuisjes) kunt u samen met de Hongaren
heerlijk eten. Hier vindt men nog de
traditionele Hongaarse gerechten. Een
aanrader is natuurlijk de echte Hongaarse
Goulash, deze wordt hier meestal op
ambachtelijke wijze in een ketel boven het
vuur gemaakt.

In Hongarije worden tal van overheerlijke wijnsoorten verbouwd. Buiten de bekende
wijnen Tokaj en Stierenbloed kent Hongarije tal van andere lekkere wijnen die u zeker
moet ontdekken. Het is dan ook erg leuk om bij de talrijke plaatselijke wijnboeren een
glaasje te gaan proeven.
16.2 Ofalu en Óbánya:
In de prachtige dorpjes zoals Ofalu en Óbánya waant u zich in een openluchtmuseum.
Hier vindt u het Hongarije van weleer.
Samenvattend kunnen we zeggen dat Hongarije een prachtig en gastvrij land is waar je
nog onbekommerd rustig kunt leven.
16.3 Magyaregregy:
Circa 90 km ten zuiden van het Balatonmeer ligt het plaatsje Magyaregregy.
Magyaregregy is een prachtig klein idyllisch dorpje van ongeveer 1000 inwoners, met één
van de mooiste liggingen in het Mecsek gebergte. Het Mecsekgebergte is een bergrug
van 50km lang en 10 tot 20 km breed. Het hoogste punt is 683m. Het Mecsekgebergte
behoort tot de mooiste en in klimatologisch opzicht aangenaamste streken van
Hongarije.
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Meertje bij Obanya
De gastvrijheid en vriendschappelijkheid van de plaatselijke bevolking in Magyaregregy
maken dat bezoekers zich hier volkomen kunnen ontspannen.
In het dorp kan je mountainbikes huren, heerlijk door de natuur wandelen, jagen onder
begeleiding van echte jagers, vissen en paardrijden.
Tegen de hellingen in het dorp staan vele wijnhuisjes. Als je een wijnboertje aan het
werk ziet moet je eens een praatje maken. Ze leggen dan uit hoe ze de wijn maken en
geheid dat je een aantal glazen moet proeven.
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Wijnhuisjes in Magyaregregy
Magyaregregy heeft voldoende pensions om te overnachten. Het grootste pension heet
Vadăesztenye Panzió. Het is een erg rustiek pand met een geschiedenis als watermolen.
Je kan er tevens heerlijk dineren.

Vadăesztenye Panzió
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In Magyaregregy heb je alle basisvoorzieningen zoals kappers, postkantoortje,
supermarkt, restaurants, bakker en niet onbelangrijk een paar leuke cafe’s.
Aan de rand van het dorp zit een Nederlandse camping Máré vára. Vanuit deze camping
loop je zo de prachtige loofbossen in. De camping dankt zijn naam aan de Máré burcht
die op ongeveer 1 km afstand van de camping ligt. Aan de rand van het dorp op de
plaats van een voormalige uitkijktoren is de Máré burcht in de 13e eeuw in gotische stijl
gebouwd en in de 16e eeuw in renaissance stijl gereconstrueerd.
In de voormalige ridderburcht werden ten tijden van de Turkse bezetting de Osmaanse
troepen en wachtposten gestationeerd. Later heeft het 400 jaar lang onbeheerd gestaan,
tot het in 1960 werd vernieuwd.

Máré burcht
Tegen een kleine vergoeding kan je een mooie rondleiding door deze burcht krijgen.
Rondom Magyaregregy zijn er diverse thermaalbaden te bezoeken. Op 18 km afstand ligt
een nieuw bad in Sikonda. Op 35 km is een zeer groot bad Gunaras dat momenteel
wordt gerenoveerd.
16.4 Abaliget:
Abaliget ligt naast Örfu midden in de Mecsekgebergte op 20 km afstand van het centrum
van Pecs in de provincie Baranya. Het dorp heeft ongeveer 650 inwoners, waarvan er
500 kiesgerechtigd zijn. In Abaliget zijn de eerste levensbehoeften verkrijgbaar. In het
dorp bevinden zich een bakker, een buurtwinkel, een postkantoor en natuurlijk het
onvolprezen Hongaarse dorpscafé.
In de omgeving van Abaliget vindt u uitgestrekte natuur met bossen, beekjes en
watervalletjes. Bij Abaliget liggen de vier meren van Orfő waar u kunt varen en vissen.
Het mooiste uitzicht op het dorp aan de kant van heuvel Bodó (Op een hoogte van 219
m).
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Abaliget staat bekend om zijn druipsteengrot. In 1768 zocht de
molenaar József Mattenheim naar de oorsprong van de beek die
zijn molen normaal gesproken in werking hield. Doordat de
beek was opgedroogd zocht hij naar de reden daarvan. Nadat
hij de eerste grot van 38 m doorwas gelopen, die in gebruik was
als wijn-kelder, ontdekte hij de ingang van de grote grot. Deze
eerste grot wordt tegenwoordig ' Paplika ' (hol van de priester)
genoemd. De wandelroute die u tegenwoordig nog kunt lopen is
vijfhonderd meter lang en brengt u langs een onderaardse rivier
en langs mooie rotsvormen en druipsteenformaties. Op de
wanden zijn de meest grillige figuren ontstaan door het omlaag
druppelende water. Diep in de grot stroomt een beek. De grotten van Abaliget behoren
tot de mooiste van Europa en een bezoek eraan schijnt bronchitis te verlichten. De fauna
van het hol is zeer rijk. Er leven onder andere soorten rivierkreeften, de dichtste
verwanten hiervan leven in holen in Frankrijk, Spanje.
In Abaliget is een vleermuis museum.
16.5 Dombovar-Gunaras:
Dombóvár (21.000 inw.) is gelegen op de grens van de provincies Tolna, Baranya en
Somogy. Het ligt precies tussen de vlakbijgelegen Heuvelrug van Tolna, het Mecsek
Gebergte en de heuvels en wouden van Zselic. Deze regionale verzorgingsplaats biedt
een prima aanbod van alle benodigde voorzieningen, terwijl er zeker niet de drukte van
een grote stad heerst en het groen domineert in de straten, pleinen en buurten. Hier
kunt u prima uw boodschappen doen bij o.a. Lidl, Spar, CBA/COOP en Penny Market.
Tevens zijn er diverse (kleinere) bouwmarkten aanwezig. Naast de diverse restaurantjes
en pizzeria’s heeft Dombóvár ook een eigen discotheek. Behalve uit de stad zelf bestaat
de Gemeente Dombóvár uit het kuuroord Gunarasfürdı, waar voornamelijk
vakantiewoningen zijn gelegen, en uit het stadsdeel Szılıhegy (Wijnberg); behalve vele
wijn- en vakantiehuizen bevinden zich hier ook steeds meer luxe woonhuizen, waar in
een groene omgeving permanent gewoond wordt. Naast enkele lokale voorzieningen,
maken de inwoners van deze beide stadsdelen vooral gebruik van alle voorzieningen in
het stadscentrum, dat vanuit beide kernen slechts ca. 2 km. verderop is gelegen.
Dombóvár is uitstekend bereikbaar over doorgaande wegen en is daarnaast een zeer
belangrijk spoorwegknooppunt: er zijn directe intercityverbindingen met o.a. Boedapest,
Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Wenen, Slovenië en het Balatonmeer. Overige treinen en
bussen verbinden het met geheel Transdanubië. Diverse natuurgebieden, uitgestrekte
bossen en meren in de directe nabijheid, alsmede ligt aan de rand van de plaats het
populaire kuuroord Gunarasfürdı. Naast cultuur-historische plaatsen in de omgeving, is
het Balatonmeer binnen een uurtje te bereiken.

16.6 Gemenc

Het 50.000 hectare grote, wildreservaat van Gemenc is het mooiste uiterwaardegebied in
Hongarije. Met de vele dode rivierarmen, kreken en eilanden geeft dit beschermde gebied een
indruk van hoe de Donau er vóór de regulatie uitzag: oude wilgen, reuzeneiken, populieren en
lelietjes van dale.
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De lieflijke eilandjes worden bevolkt door blauwe reigers, arenden, zwarte ooievaars,
zilverreigers, watervogels en herten met de mooiste geweiën van het land. Het beschermde
gebied kan alleen per boot of met het treintje van Bárányfok naar Pörböly bezocht worden.

16.7 Harkany:
Harkány was reeds tijdens de Turkse bezetting om zijn geneeskrachtig water bekend.
Nadat de Osmanische troepen in de late 17e eeuw verdreven waren ging de kennis over
de natuurlijke schat meer en meer verloren. Het moerassige gebied was voor niemand
aantrekkelijk genoeg om daarheen te reizen. Pas ruim 150 jaar geleden is de in
Hongarije bekende familie Batthyány met de ontsluiting van de bronnen begonnen.
Sindsdien bloeit de nederzetting. Tot op de dag van vandaag draait het in het gehele
dorp uitsluitend om het hete water. Daardoor zijn er vele hotels, pensions en
gastronomische bedrijven te vinden.
Harkány is één van de meest belangrijke thermale badplaatsen van Hongarije. Het
welzijnseffect van het water wordt begunstigd door de gunstige ligging en het bijna
mediterrane klimaat. Harkány wordt ook "Mekka van de reumatiekpatiënten" genoemd.
Het water, gewonnen uit een diepte van 1500m, komt met ongeveer 62°C aan de
oppervlakte en is bijzonder welzijnbevorderend. Het bad bestaat hoofdzakelijk uit twee
van elkaar gescheiden bassins. Het eerste heeft ongeveer een watertemperatuur van
38°C en andere één van ca. 32°C. De actieve substanties zijn in beide bassins hetzelfde.
Van speciale aantrekkingskracht is de winter, als het stoom bij lage buitentemperaturen
opstijgt en het bovendien nog sneeuwt.
16.8 Kaposvár:
Kaposvár ligt in het veelzijdige natuurlandschap tussen Balaton en Dráva en is de
hoofdstad van de provincie Somogy.
Sinds 1967 is Kaposvar bekend geworden door de ontdekking van een thermale bron
met, volgens de Hongaren, geneeskrachtig water. Twee bronnen brengen het water van
51 en 53 oC vanaf een diepte van 1000 en 1084 meter diepte. Het bad (Városi Fürdõ) ligt
slechts 10 tot 15 minuten vanaf het centrum van de stad, 7400 Kaposvár, Csík Ferenc
sétány 1, op een grondgebied van 50.000 m2. Het binnenbad en thermaalbad zijn het
gehele jaar geopend, het zwembad buiten van 15 mei tot 31 september.
U kunt met de auto, bus of trein gemakkelijk bij het thermaal bad komen. In totaal zijn
er 13 baden, zowel binnen als buiten met een totale wateroppervlakte van 320 m2. De
watertemperatuur van de baden is 26 tot 39 oC. Het water bevat onder andere: Alkali,
Chloride, Waterstofcarbonaat, Fluor, Jodium en Broom. Er zijn 3 thermaal baden (37 - 41
C), 1 overdekt zwembad (24 C), 1 bad met koud water (14 C), 1 trainingsbad (32 C), 2
open lucht zwembaden (23 C), 1 duik-bad (26 C), 3 kinderbaden (27-28 C) en 8 kuipbaden. U kunt er lekker ontspannen of meedoen met gymnastiek onder water. Ook kun
je je laten masseren door een onderwaterstraal of masseur, u kunt naar de sauna,
kapper en pedicure. Uiteraard kunt u er ook het een en ander eten en drinken.
Openingstijden van het thermaal bad: Maandag en donderdag: Gesloten, Dinsdag t/m
Zondag 9.00-19.00. het openlucht bad is van 15 mei tot 31 Augustus open van 6.00 tot
21.00 uur.
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De beroemdste inwoner van Kaposvár was de impressionistische schilder József Rippl
Rónai (1861 - 1927) naar wie tot voor kort het plaatselijk museum was genoemd. Het
Somogyi Múzeum (de nieuwe naam) omvat enkele verspreid liggende gebouwen. Aan het
Rippl Rónai tér (ingang Múzeum utca) in het oudste deel van de stad worden in een
voormalige gevangenis (1828) resten bewaard van de benedictijnse abdij van
Somogyvár en andere vondsten uit de provincie. Verder kunt u zien op welk een hoog
peil het eertijds befaamde houtsnijwerk van de herders van Somogy stond. Het museum
(open: 10-18 u) vormt één geheel met de plaatselijke galerie (Fö utca 12), het
apotheekmuseum (aan de overzijde) en het voormalige provinciehuis waarvan de
hoofdingang aan dezelfde verkeersvrije straat ligt (nr. 10).
Het oude provinciehuis heeft een prachtige ontvangstzaal met een
caissonplafond. Het huis op nr. 1 staat bekend als het Dorottya-ház (eind
l8de-eeuw); het is een herinnering aan het gedicht 'Dorottya' van de
lyricus Mihály Csokonai Vitéz (1773-1805) die vaak in Kaposvár verbleef.
Op nr. 31 toont een particuliere verzamelaar zijn exotische reptielen (9-18
uur). Het woonhuis van Rippl op de heuvel Rómahegy aan de
zuidoostelijke rand van de stad (Lontai utca) is eveneens als museum
ingericht. Bij een grondige restauratie werd niet alleen het barokke
uiterlijk van het gebouw flink gewijzigd, maar is ook de originele inrichting
ten tijde van het verblijf van de schilder hersteld. De meeste werken zijn van het
streekmuseum naar hier overgebracht.
Aan de oostzijde van de stad (bereikbaar via de weg die evenwijdig loopt
aan de weg naar Dombóvár, echter aan de andere kant van de rivier
Kapos) liggen de ruïnes van de benedictijnse abdij van ZseIicszentjakab
die in 1061 werd gesticht. Bij de bouw is gebruik ge maakt van resten van
een vroegchristelijke kerk.

Ten zuidwesten van Kaposvár ligt Szenna (750 mw.) dat een klein maar interessant
openluchtmuseum heeft met boerderijen en bijgebouwen uit de naaste omgeving (open:
april-okt. van 10-18 u, de rest van het jaar 10-14 u). Het is ontstaan rond de nog in
gebruik zijnde hervormde kerk van 1785 waarvan de zoldering bestaat uit 117
beschilderde caissons. Hier en in Csököly wordt volkskunst van een goede kwaliteit
vervaardigd.
De weg naar Szenna loopt uiteindelijk dood aan de rand van het natuurreservaat Zselici
tájvédelmi körzet dat alleen te voet bereikbaar is. Er komen vrij zeldzame plantensoorten
voor en de watervogels die de kleine vijvertjes bevolken, krijgen gezelschap van
trekkende soortgenoten.
De tweede stad in het dal dat de Somogy-heuvels scheidt van het Mecsek, is Dombóvár
(19.500. inw.). Meer dan een barokke kerk aan de zuidzijde van het industriestadje
(1757) is hier niet te zien; de historische betekenis van de stad ligt in de oudheidkundige
vondsten die hier gedaan zijn en wijzen op bewoning van het heuvelland en het dal in
zeer vroege tijden.
16.9 Mecsek-gebergte:
Het Mecsekgebergte is een bergrug van 50km lang en 10 tot 20 km breed. Het hoogste
punt van het gebergte (683 meter) ligt bij Zengõ. De vier- à vijfhonderd meter hoge
bergen bieden schone lucht en talloze fraaie, beschermde vogels.
De bezienswaardigheden in deze bergen zijn de mooie rotsvormen van de Jakab-berg
(592 meter), de watervallen in het dal van Melegmány, het in juni bloeiende 28 hectare
grote kastanjebos bij Zengõvárkony, het arboretum in Kisújbánya en Püspökszentlászló
en een wandelroute naar het dal van Óbánya.
Het Mecsekgebergte behoort tot de mooiste en in klimatologisch opzicht aangenaamste
streken van Hongarije. Het Mecsek-gebergte is een natuurgebied ideaal voor
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wandeltochten en een gewilde plek voor liefhebbers van het dorpstoerisme. Tijdens uw
wandelingen kunt u veel wilde zwijnen en enorme herten tegenkomen.
Rond het Mecsek gebergte liggen lage heuvels, die verder naar het zuiden overgaan in
het Villány-gebergte.
16.10 Mohács:
Mohács is met ruim 19.000 inwoners de twee-na-grootste plaats van Baranya (na Pécs
en Komló) en met Boedapest de enige stad in Hongarije die aan beide zijden van de
Donau is gelegen. Dit stadje is gelegen in het oosten van de Provincie Baranya, op de
grens met Bács-Kiskun, gedeeltelijk gelegen op het 'Schiereiland van Mohács'. Veruit het
grootste deel van de plaats ligt aan de rechter (westelijke) oever, aan de overzijde bereikbaar met een veerpont - liggen de stadsdelen en voormalige dorpen Újmohács
(Nieuw-Mohács) en Sárhát, tezamen met het buurtschap Porond. Op de westelijke oever,
even ten noorden van Mohács, ligt het stadsdeel Szılıhegy (Wijnberg), dat zoals de
naam al doet vermoeden wordt omgeven door uitgestrekte wijngaarden. De westkant
van de plaats wordt omgeven door een gedeeltlelijk glooiend landschap, terwijl de oosten zuidkant zeer vlak zijn en relatief laaggelegen.
De Donau treedt hier nog wel eens buiten zijn oevers en in de jaren vijftig van de 20e
eeuw zijn enkele naburige dorpen compleet verdronken, en deze zijn later geheel
opnieuw opgebouwd. Sindsdien is de rivier enigszins gekanaliseerd en is aan de
noordkant van Mohács een haven aangelegd, de zuidelijkste van Hongarije. Mohács is
een historisch stadje, dat vooral bekend is van de Slag bij Mohács (1526), toen het
Hongaarse leger verslagen werd door de Ottomanen en waarmee anderhalve eeuw
Turkse Overheersing voor Hongarije aanbrak.
Deze veldslag heeft even ten zuiden van Mohács plaatsgevonden, en bij het dorp
Sátorhely (even voor de Kroatische grens) bevindt zich een Herdenkingspark ter ere van
deze gebeurtenissen. Het huidige Mohács is een moderne plaats met een aardig
winkelcentrum met onder meer een winkelpromenade, enkele historische gebouwen nabij
de oever van de Donau en een opvallend stadhuis en kerkgebouw, welke duidelijk Turkse
kenmerken hebben en zijn opgericht ter ere van de 400-jarige herdenking aan de Slag.
Aan de rand van Mohács, dat eigenlijk alle voorzieningen biedt welke men nodig heeft,
liggen moderne woonwijken. Overige zaken zijn op goed bereidbare afstand in de
provinciehoofdsteden Pécs en Szekszárd te vinden.
Het stadje ligt niet ver van de grens met Kroatië, aan Rijksweg 56 (E-73); er wordt thans
hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe autosnelweg M6 (Boedapest-Szekszárd-Osijek
(Kroatië)-Bosnië/Herzegowina), welke vlak langs Mohács gaat lopen. Mohács heeft een
eigen treinstation (met een verbinding met Villány en Pécs) en voorts vertrekken er
vanuit hier diverse bussen in vele richtingen
16.11 Orfü:
In de heuvelachtige omgeving van orfő bevinden zich drie kleine meertjes en een groot
stuwmeer. U kunt hier zwemmen, zeilen, waterfietsen, kanoen, windsurfen, spelevaren
en vissen.
Het vakantiegebied heeft zeer veel bossen en het ligt in ’n mooie groene omgeving waar
u prachtig kunt fietsen, wandelen, golfen, paardrijden, ed. In de omgeving zijn
thermaalbaden. Het Mecsekgebergte is een bergrug van 50km. lang en 10 tot 20 km.
breed. Het hoogste punt is 683m. Zij behoort tot de mooiste en in klimatologisch opzicht
aangenaamste streken van Hongarije. Een gebied rijk aan flora en fauna (veel
loofbomen, herten en vossen). U kunt er heerlijk wandelen op de vele uitgezette
wandelroutes.
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De vier meren zijn samen 113 hectare groot. Op het kleine en grote meer kunt u vissen
(visvergunning te verkrijgen in het dorp cq camping, zie ook de pagina over
hengelsport) . Aan het kleine meer ligt ’n kleine camping en ’n leuk restaurant. Aan het
grote meer (69 ha) liggen diverse eetgelegenheden en er zijn sportfaciliteiten zoals
minigolf, tennisbaan, zwembad, tafeltennis, verhuur van bootjes ed. ( In het laagseizoen
beperkte openingstijden ) Het zwembad van Orfü, 5000 m², is het grootste strandbad
van Hongarije en heeft plaats voor 5000 personen.. Het strandbad met waterglijbaan en
luchtkussens is een afgebakend en bewaakt zwembad in het meer van Orfü.
In Orfu kan men ook fietsen of scooters huren.
In het dorp Orfü, 600 inwoners, kunt u heerlijk eten in een van de vele restaurants. In de
zomermaanden kan het aantal bewoners van Orfü oplopen naar 10.000. De meest
noodzakelijke boodschappen zijn te verkrijgen in een van de kleine winkels.
Ook voor kinderen is er veel te doen. Men kan er zwemmen, vissen, surfen, roeien, etc.
Er zijn veel gezellige restaurantjes, een winkel voor de dagelijkse behoeften, barretjes,
een zwembad, midgetgolf, etc. Men kan in de omgeving ook wandelen (bossen), golfen
en paardrijden.Voor de grotere boodschappen kunt u terecht in Pécs. Pécs ligt op
ongeveer 15 kilometer afstand van Orfü en is ’n stad met 200.000 inwoners.
Op ca. 4km afstand ligt Abaliget. In het dorpje zijn twee meertjes (vissen, zwemmen,
roeien), een prachtige druipsteengrot, restaurantjes, wandelpaden, midgetgolf, etc. We
raden u aan de druipsteengrot te bezoeken; via een 466 meter lange gang die 220 meter
boven zeeniveau ligt.
16.12 Szekszárd:
Szekszárd is de aangename provinciehoofdstad van de Hongaarse Provincie Tolna. Het is
met ruim 35.000 inwoners de kleinste hoofdstad van Hongarije, maar de plaats weet een
overzichtelijke en zeer groene binnenstad met fraaie over de heuvels uitwaaierende
buitenwijken te combineren met een zeer ruim aanbod aan voorzieningen met duidelijk
een stedelijke allure. Het centrum wordt gevormd door een steil oplopend marktplein met
daaromheen alle belangrijke gebouwen: de kerk, het stadhuis, het kenmerkende
provinciehuis in neo-klassieke stijl aan de hand van de beroemde architect Mihály
Pollack, alsmede het Duitstalige theater, het enige van Hongarije.
Van oudsher wonen er dan ook relatief veel Schwaben (Duitstalige Hongaren) in en rond
Szekszárd. Een brede zeer groene singel loopt van het centrum naar het trein- en
busstation; dagelijks gaan er meerdere intercitytreinen direct naar Boedapest. De stad
ligt centraal in Zuid-Transdanubië en wordt ontsloten door de Rijkswegen 6 en 56; de
nieuwe Europese snelweg van Boedapest via Szekszárd naar het zuiden in de richting van
Kroatië, Bosnië-Hercegowina en de andere Balkanlanden komt over enkele jaren gereed
en zal het verkeer geheel rond de stad voeren. Even ten noorden is de autoweg M9 in
aanleg, de nieuwe Donaubrug is reeds enkele jaren in gebruik.
Net buiten de stad, in İcsény, bevindt zich een vliegstrook met klein vliegveld;het
grotere vliegveld van Pécs ligt op ca. 65km. Szekszárd biedt veel cultuur, en niet voor
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niets is de bekende dichter Mihály Babits een van de grote zonen van de stad. Szekszárd
is voorts bekend om haar goede wijnen, met name rosé, maar ook wit (chardonnay) en
diverse rode wijnen. De plaats bestaat uit twee delen: de oostelijke 'Benedenstad' in het
vruchtbare dal van de nabijgelegen rivieren Donau en Sió, en de westelijk tegen de
Heuvels van Szekszárd aangelegen 'Bovenstad'; naast opvallend veel vrijstaande
woningen liggen hier vele wijnhuisjes, elk met een eigen boom- en wijngaard.
Vanuit deze delen heeft men een prachtig uitzicht over de stad en omgeving. Even verder
liggen uitgestrekte bossen. Hier vindt men ook merenen beekjes. Aan de oostkant van de
stad bevindt zich het grote Woud van Gemenc, een heel bijzonder bosrijk gebied met
veel wild en bijzondere vogels, temidden van de meanderende delta van de Sió en dode
armen van de Donau. Met een smalspoortreintje en per boot kan men dit gebied zelf
verkennen. Szekszárd is een van de meest dynamisch ontwikkelende en welvarendste
steden, niet alleen van Trandanubië, maar van geheel Hongarije.
Alle voorzieningen, ook op winkelgebied, die bij een moderne stad horen zijn aanwezig,
inclusief een grote TESCO-hypermarkt. Daarnaast is het slechts driekwartier rijden naar
Pécs en ligt Boedapest op 125 km., waarvan het merendeel inmiddels autosnelweg is.
16.13 Villány:

Het beroemde wijnstadje Villány (met 2.700 inw. een van de kleinste steden van het
land) ligt in het zuiden van de Provincie Baranya, aan de rand van de Heuvelrug van
Villány. De welvarende plaats en haar omgeving zijn vermaard om haar goede wijnen
(waaronder de Villányi kékoportó, of Villányi Portugieser) en de hele streek wordt dan
ook gedomineerd door wijnranken, met name langs de Wijnstraat Villány-Siklós. In
Villány (‘Wieland’ in het Duits) is zowel de invloed van de Hongaarse als ook zeer
duidelijk de Duitse (Schwabische), alsmede de Zuid-Slavische cultuur goed te voelen. Tot
de gemeente behoort ook het 1 km. oostelijker gelegen dorpje Virágos. Villány biedt een
vrij goed voorzieningenpakket. Het 12 km verderop gelegen stadje Siklós met de
beroemde burcht vervult de taak van regionaal centrum, het nog iets grotere Mohács ligt
op 25 km afstand. In de directe nabijheid van de plaats bevinden zich meerdere meertjes
en beekjes, alsmede groene heuvels en bossen. Nog meer cultuur is te vinden in de
leuke en snel bereikbare steden Pécs en Osijek (Kroatië), terwijl de plaats slechts 15 km
gelegen is vanaf het beroemde kuuroord Harkány. De nederzetting is het gehele jaar
door goed bereikbaar, zowel per auto, als per bus en trein.
16.14 Komló:
Komló (c. 28.000 inw.) is de tweede stad van de Provincie Baranya (en de 4e van de regio ZuidTransdanubië) en ligt ca. 12 km. ten noordwesten van de stad Pécs, aan de noordoostkant van het
Mecsekgebergte. De naam van de plaats betekent 'hop' in het Hongaars en dit verwijst naar oude
tijden toen deze plant hier veelvuldig voorkwam en er ook bier van gebrouwen werd. Vandaag de
dag is de stad echter vooral bekend als mijnstad, sinds in de 18e eeuw de kolenmijnen benut
werden. Het hoogtepunt van deze florerende industrie was in de jaren vijftig tot zeventig van de
20e eeuw, daarna zakte het als gevolg van heviger wordende concurrentie en een dalende
opbrengst uit het erts duidelijk terug. Vlak na de Omwenteling, anderhalf decennium geleden,
kwam de stad in een depressie terecht, a.g.v. de sluiting van de mijnen.
De pensioenen waren echter goed, alsmede kende en kent de stad een heel goed
voorzieningenniveau. Het grote voordeel van Komló is, dat de regionale hoofdstad Pécs vlakbij ligt
en vandaag de dag is Komló een vrij welvarende 'voorstad' van Pécs met veel forenzen. Naast
culturele voorzieningen zijn er diverse winkels, waaronder een TESCO-hypermarkt. De stad is
uitstekend bereikbaar over doorgaande wegen en is goed ontsloten zowel per trein als bus. De stad
is gebouwd op enkele groene heuvels en is gesitueerd midden in de Mecsek.
Het is het centrum van een eigen district, waartoe het oostelijk deel van de Mecsek behoort,
alsmede het westelijker gelegen kuuroord Magyarhertelend. Tot Komló horen ook de stadsdelen
(waaronder enkele voormalige dorpjes) Zobákpuszta, Gesztenyés, Mecsekfalu, Mecsekszentjánosi,
Jánosipuszta, Kisbattyán, alsmede het moderne kuuroord Sikonda, dat net buiten de stad ligt. In
Komló is voorts o.a. nog een taalschool gevestigd, waar men ook Hongaars en Nederlands kan
leren. Meer informatie op: www.komlo.hu.

17.0 Uitjes
De volgende dagtrips zijn aan te raden:
• Bezoek aan het meer van Orfu en de grotten van Abaliget

Hongarije

•
•
•
•
•
•

Bezoek aan de zondagmarkt in Pecs
Bezoek aan een oud kasteel in Siklos
Bezoek aan de wijnvelden in Villany
Bezoek aan één van de mooiste thermaalbaden van Hongarije in Harkany
Bezoek in de zomer aan de gezellige badplaats Siofok aan het Balatonmeer.
In de zomer van 2005 kan je in landhuis Rijneckerhof in Magyaregregy deelnemen
aan een wijnproeverij.

Het landhuis van Rijneckerhof stamt uit 1873 en was een voormalig wijnhuis.
Onder het huis zijn twee enorme wijnkelders van ruim 30 meter diep.
In het dorpshuis “Arnold Haz” kan je een museum bezoeken dat de geschiedenis
van Magyaregrey laat zien.

18.0 Bronnen
• www.woneninhongarije.com
• www.hongarijehuis.nl
• www.hongarijevakantieland.nl
•

