
Budapest 
Excursie Nehalennia kruisweg 2022 



Een impressie van Budapest





Wombat
Hostel





Omgeving Hostel



Vrij moment



Terror Hasza
Museum Huis van de Terreur. In het museum 

worden de wandaden getoond uit het 
fascistische en communistische tijdperk



Széchenyi Spa



Monument op de 
oever van de Donau, 
een paar bronzen
schoentjes met de neus
naar het water gericht...



Wat voor weer is het in Budapest

Datu Zonsopkomst Zonsondergang

10-10-2022 06:54 18:06

11-10-2022 06:55 18:04

12-10-2022 06:57 18:02

13-10-2022 06:58 18:00

14-10-2022 07:00 17:58

In Budapest is het eerder donker dan in Nederland en het 
wordt sneller donker. 

Boedapest heeft 
een zeeklimaat. Er valt 
op alle maanden van 

het jaar regen.

Gemiddeld is het 
maximaal 16°C in 

oktober in Boedapest 
en minimaal rond de 

8°C.

Dus frisse nachten en 
avonden en lekkere 

temperaturen overdag



Wat mogen we meenemen in het vliegtuig
(Je hoort nog in welke groep je bent ingedeeld)

Voor 50 personen geldt:
Instappen met prioriteit en twee stuks handbagage geeft 
passagiers het voordeel van boarden via de Prioriteit-rij en het 
meenemen van hun kleine persoonlijke tas en een 10 kg 
rolkoffer (55 x 40 x 20 cm) aan boord.

Voor andere 59 personen geldt het volgende: rolkoffer (55 x 40 
x 20 cm) max 10 kilo

Te grote handbagage zal worden geweigerd bij de 
gate of, indien beschikbaar, in het ruim van het 
vliegtuig worden geplaatst tegen een tarief van € 
69.99. Eigen kosten!



Wat mag mee in de cabine
• Vloeistoffenmax 100 ml. Per item

• transparante, her-afsluitbare plastic zak van tot 20 cm x 20 cm met een totale capaciteit van maximaal een liter

• Je moet de zak geheel kunnen sluiten en deze moet in je handbagage passen

• De zak met vloeistoffen moet UIT de handbagage word afzonderlijk gescreend.



Wat mag NIET mee 
in de cabine

• Geweren, pistolen of gelijksoortige wapens

• Puntige/scherpe wapens en scherpe objecten

• Stompe instrumenten: elk stomp voorwerp waarmee mogelijk 
verwonding kan worden toegebracht, inclusief sommige 
sportuitrusting zoals tennisrackets en honkbalknuppels

• Explosieven of ontvlambare substanties: elke explosieve of zeer 
ontbrandbare substantie die een gevaar vormt voor de gezondheid 
van passagiers en bemanning of de veiligheid van het vliegtuig of 
eigendommen.

• Chemische en giftige substanties: elke chemische of giftige 
substantie die een risico vormt voor de gezondheid van passagiers en 
bemanning of de veiligheid van het vliegtuig of eigendommen



Wat mag NIET 
mee in de 
ingecheckte 
bagage

• Elektronische sigaretten

• Explosieven, inclusief ontstekers

• Lithium-ion aangedreven persoonlijke elektrische apparaten, zoals iPad/tablet/mobiele telefoon

• Vuurwapens inclusief replica’s of speelgoedpistolen van alle soorten

• Gassen inclusief propaan en butaan.

• Brandbare vloeistoffen

• Oxidatiemiddelen en organische peroxiden

• Giftige of besmettelijke stoffen

• Bijtende middelen

• Spijsolie (bijv. olijfolie) van meer dan 1 liter in volume

• Eventuele scherpe voorwerpen in ingecheckte bagage dienen veilig ingepakt te zijn om verwonding van controleurs en afhandelaars
te voorkomen



Afspraken voor de excursie.

Je mag een tas meenemen in de cabine en een koffer van 9kg in het ruim

Let op vloeistoffen in kleine hoeveelheden (max 100ml) mag mee in de cabine 
Grotere hoeveelheden moeten in je koffer in het ruim.

50 personen mogen hun koffer meenemen in de cabine. (je hoort nog wie) 
Let dus op je vloeistoffen!!

Uiteraard is alcohol verboden, evenals verdovende middelen en energydrank

Elke docent krijgt een aantal vaste leerlingen mee. Deze blijven de hele excursie bij elkaar.

In Budapest zullen we veel met het openbaarvervoer reizen. Dus blijf bij je groep.

Mocht je de groep kwijt raken, bel dan je docent. (dit gaat gewoon van je EU bundel af )

Gepaste kleding (het kan koud zijn)

X
X



Programma:
Maandag 10 oktober:

02.45 leerlingen 
verzamelen op 

ZAP

03.00 instappen 
+ controle 

ID/paspoort/tas

03.30 vertrekken 
ZAP

06.00 aankomst 
vliegveld 

Charleroi

08.30 Vlucht 
naar Budapest 

FR841

10.45 aankomst 
Budapest

12.00 Met de bus 
naar Hostel (5 

minuten lopen)

14.00 inchecken 
hotel.

15.00 – 17.00 
stadswandeling

19.00 – 20.30 
Diner Vian

20.30 - 21.30 
Activiteit NTB

22.00 slapen



Dinsdag 11 
oktober
• 08.00 Ontbijt

• 10.00 Lopen naar Buda Castle en

• bekijken

• 12.00 Lunch in park Buda Castle

• 13.00 Labyrint

• 14.30 Mathias church/bastion

• 15.30 Buda tower

• 16.40 Hostel

• 19:00 Eten (Eigen gelegenheid)

• 21:30 – 22:30 river cruise



Woensdag 12 
oktober

• 08.00 Ontbijt

• 09.00 OV naar Grotten

• 10.00 Grotten daarna Lunchen

• 12.00 OV

• 12.30 Terror haza

• 15.00 OV 

• 15.30 Thermaal Baths badkleding!!

• 19.00 OV naar Hostel

• 20.00 – 21.30 Eten

• 22.00 - 00:00 Surprise avond



Donderdag 13 oktober

• 08:00 Ontbijt

• 09:00 OV naar Memento /Ferenc

• 10:00 Mementopark of Ferenc 
Stadium (keuz

e leerling)

• 11:30 Lunch in park/stadion

• 12:00 OV naar Hostel Wombat

• 13:00 - 17:00 Vrije tijd shoppen

• 19:00 Gezamelijk eten Trofea

• 20:30 Opfrissen Hostel Wombat en koffer

pakken

• 21:00 Spelletjes in de lobby

• 22:00 Slapen



Vrijdag 14 
oktober

• 06:00 ontbijt

• 06:45 Kamer check

• 07:30 In de Bus

• 10:20 - 11:45 Vliegen

• 12:15 – 15:30 Bus naar school/Zep

• 15:45 Einde excursie



Wat nemen we mee:

- Geldig ID (check bij instappen bus)
- Goed humeur
- Genoeg ondergoed voor 5 dagen
- Handdoek (zwembad/douche)
- Zwemkleding
- Slippers
- Tandenborstel
- Tandpasta
- Extra lange broek 
- Shirts (5 dagen)
- Sokken
- Goede wandel schoenen
- Regenjas  (Aan doen scheelt koffer plaats)
- Eventueel Pinpas
- Telefoon (foto’s)
- Nacht knuffel (kokkel)
- Make-up (denk aan hoeveelheden max 100ml!!)



The end!


