
 
 

 

Programma van dag tot dag 
 
 
Zaterdag:  
 
- Met eigen vervoer naar Schiphol. 
- Vlucht Amsterdam-Budapest, vertrek 10.15 uur, aankomst 12.15 uur. 
- Aansluitend transfer naar ‘ons dorp’. Transfertijd: ca. 2,5 uur, met onderweg een koffiestop. 
- Aankomst rond 16.30 uur, ontvangst met een hapje en een drankje. 
- De avondmaaltijd wordt in de romantische binnenhof van de boerderij geserveerd.  
- Na de maaltijd lopend naar het pension of kamer (is heel dichtbij). 

  
Zondag:  
 
- 07.30 uur ontbijt. 
- 08.30 uur vertrek naar Pécs. Bezoek aan de enorme zondagse 

brocante/antiek/vlooienmarkt.  
- 13.30 uur Lángos eten op de markt, daarna gaan we weer terug naar 

ons atelier in de boerderij.  

 

 

 

 
- ‘s Middags een workshop borduren in de Sárközystijl. Je ziet 

voorbeelden van Hongaars borduurwerk en gaat leren dit zelf te maken. 
- 18.00 uur vertrek naar een wijnproeverij en een echte Hongaarse 

avondmaaltijd.  
- ’s Avonds kun je in het atelier relaxen of verder met je borduurwerk. 

 
Maandag:  
 
- 08.00 uur ontbijt. 
- 08.45 uur lopend naar de gastvrouw van deze dag.  
- Volkskunstenares Timea laat zien hoe je van riet en biezen van alles kunt vlechten. Na de koffie gaan 

we zelf aan de slag met het maken van een biezenmandje. 
- Daarna een echte Hongaarse warme middagmaaltijd. Dan gaan we aan het werk met het maken van 

een eiermandje van maisblad in de vorm van een vogeltje. Een traditioneel versierd ei om er in te 
stoppen krijg je erbij. 

- De avondmaaltijd is een originele hongaarse vacsora: met eieren, spek, worst, uien, tomaten, 
paprika’s, brood, noem maar op! 

- 19.30 uur terug naar het atelier.  
 

Dinsdag:  
 
- 08.00 ontbijt. 
- 09.00 uur bezoek aan de galerie in het dorp. 
- 10.00 uur vertrek naar een dorpje verderop, ca. 15 minuten reistijd. Bezoek aan een Weefatelier 

annex historische boerderij, het Eiermuseum en het Stromuseum.  
- 13.00 uur vertrek naar Pécs. We gaan eerst naar het mooie stadscentrum waar je heerlijk kunt 

rondwandelen, eventueel een museum naar keuze bezoeken of gewoon lekker een terrasje pakken. 
- Per treintje (waardoor we ook wat meer van de stad zien) vertrekken we om 15.00 uur naar het naar 

het Zsolnay-kwartier. In dit complex was vroeger de wereldberoemde Zsolnay keramiek fabriek 
gevestigd. Er is nu van alles te beleven en te zien: tentoonstellingen, winkeltjes in een wat 
architectuur betreft unieke omgeving.  

- In een restaurant in deze prachtige omgeving gebruiken we ook de avondmaaltijd.  
- 20.00 uur vertrek naar ons atelier. 



Woensdag:  
 
- 08.00 uur ontbijt. 
- 09.00 uur vertrek per busje naar de pottenbakker (cq 

verzamelaar, textielman) voor een dag vol afwisseling en de 
mogelijkheid om kennis te maken met heel veel facetten van het 
oude Hongaarse leven op het platteland. 

- - Bezoek werkplaats (Hongaars keramiek). 
- Bezichtiging privécollectie Hongaars textiel. 
- Warme lunch (samengesteld met producten van eigen bedrijf). 
- Workshop ‘Bandweven’. 
- Proeven van de huiswijn. 
- Koude avondmaaltijd. 

- 19.30 uur vertrek naar ons atelier. 
 
Donderdag:  
 
- 08.00 uur ontbijt. 
- 09.00 uur Csángo workshop. Katalin komt ons leren hoe je van kleine 

kraaltjes traditionele halskettingen kunt rijgen. De Csángó zijn mensen 
uit een Hongaarse bevolkingsgroep die binnen de Hongaarse tradities 
heel eigen uitingsvormen had en heeft. Bontgekleurd borduur- en 
weefwerk en vooral fijn veel heel kleurige kralen kettingen en andere 
versiersels.  

- 13.30 uur komen er schalen met sandwiches en broodjes op tafel. 
- 14.30 uur bezoek aan de dorpsbron met een demonstratie ‘hoe vrouwen 

in Hongarije de was doen in de bron’. 
- Vanaf ca. 15.00 uur: relaxen: in de tuin of het atelier zitten, handwerken 

of gewoon een beetje genieten van de rust.  
- Daarna avondeten uit de bogrács (een grote ketel boven het vuur) en een feestelijk afscheid. 
 
Vrijdag:  
 
- 08.15 uur ontbijt. 
- 09.00 uur vertrek per busje. 

- bezoek aan een poppenmuseum (elke pop is gekleed in authentieke klederdracht). 
- bezoek aan een heimatmuseum (prachtig geweven stoffen, mooie kostuums en borduurwerk). 

- 14.00 uur vertrek naar vluchthaven, transfertijd ca. 2,5 uur. 
- Vlucht Budapest-Amsterdam, vertrek 19.40 uur, aankomst Amsterdam 21.50 uur.    
 
 


