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Onze jaarlijkse golftrip, die van 20 tot en met 24 juni was gepland, heeft ons deze keer naar het mooie 
Hongarije gebracht, alwaar wij, op advies van Frans van Golftrip4u, een stedentrip in het prachtige 
Boedapest met drie golfrondes hebben gecombineerd. 
 
Bij aankomst werden wij opgewacht door Attila, onze chauffeur, die ons tijdens ons bezoek met een 
minibus naar het hotel en de golfbanen vervoerde. Wij overnachtten in het Benczúr Hotel, gelegen in 
de rustige ambassade buurt, dicht bij het centrum en de wonderschone Donau. De kamers in dit 
⭐⭐⭐plus hotel waren oké en het ontbijtbuffet was prima verzorgd. 
 
Op donderdag hebben we gegolfd op de Magyar Golf Club, waarvan de eerste 9 holes leuk en 
uitdagend waren, echter de 2e 9 holes saai én afsluitend het clubhuis pover waren (waardering: 6-). 
s ’Avonds hebben wij genoten van een lekkere Hongaarse maaltijd en na een vermoeiende dag, op 
tijd naar bed. 

       
 
Vrijdag zijn we gaan golfen op de Pannonia Golf Club, de mooiste en beste, geweldige fairways en 
greens, van Hongarije, met een prima clubhuis (waardering:9+). We  hebben daar genoten van een 
heerlijke goulashsoep en kennis gemaakt met de traditie om bij aanvang van de golfronde te starten 
met een schnaps  . Aan deze traditie hebben we s ’avonds, tijdens onze stapavond, in de vele Ruin 
Pubs in het centrum van Boedapest, een vervolg aan gegeven. 
 

   
 
Na een (te) korte nachtrust zijn we op zaterdag gaan golfen op de Old Lake golfclub, wat een prima 
parkbaan bleek te zijn met afwisselende holes en wederom een erg goed clubhuis, waar overheerlijke 
pizza’s worden geserveerd (waardering: 7.5). 
 

     



 
2 

 
 
Zaterdagavond hebben we, met een stadswandeling en een boottocht over de Donau, invulling 
gegeven aan het cultuur onderdeel van onze trip en zijn we gaan ‘dineren’ in een goed restaurant met 
Franse keuken, waarna we voldaan, nog moe van de vrijdagavond, in slaap zijn gevallen. 

 
Zondag was het al weer tijd voor onze terugreis (‘time flies when you having fun’) van onze, met dank 
aan de perfecte organisatie door Golftrip4u. ook dit jaar weer zeer geslaagde golfreis.  
 
 


