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Zondag 1 September 
 De middagvlucht naar Wenen staat op het schema, we kunnen dus 
ons gemak nemen, alvorens in de trein te stappen naar Schiphol. 
Een dreigende staking op de luchthaven noodzaakt toch wat vroeger 
te zijn.  

Maar de werkonderbrekingen 

worden op het laatste moment 
afgeblazen. Het vliegtuig 
vertrekt echter toch later dan 
gepland door stakingen in 
Frankrijk, waar ons vliegtuig 
vandaan moest komen. De 

vlucht was vol, maar een ‘trucje’ om de cabine bagage, op verzoek, toch in te 

checken lukt het ons toch om als eerste aan boord te gaan. Na een goede 
vlucht en een snelle treinrit kunnen we rond negen uur inchecken in Hotel 
Prinz Eugen tegenover het station. Jan en Annelies Vogels zijn ook al 
aangekomen na een treinrit uit Frankfurt aan de Main. Nog een snelle hap en 
dan naar bed.  
 

Maandag 2 September 
De ochtend begint met een goed ontbijt, maar jammer 

genoeg ook met een flinke regenbui. En het zal de rest 
van de dag wisselend nat, droog en warm zijn.  Een 
wandeling door het park van het paleis Belvedere 
levert vele mooie fotos op, maar ook nattigheid. In 

tramlijn D is het echter droog en kunnen we genieten 
van de mooie gebouwen in het centrum van de stad, 
maar ook van de sociale architectuur op weg naar 
Nussdorf. In de 
eindpuntlus van de 
tram staat het 

voormalige station van 
de tandradbaan. Daar 
wordt nu een goed kop 
koffie geschonken die 
gretig aftrek vindt bij de 

groep, Na een korte pauze terug met lijn D naar de Opera, in de bijwagen van een 

oud tramtype. Een korte wandeling brengt ons bij de Naschmarkt aan de Wienzeile. 

Iedereen geniet van de lunch bij de diverse eettentjes. Waar er meer van zijn dan 
kramen met verse groenten en andere specifieke marktproducten. Aan het eind 
van de markt treffen we ons bij het metrostation om vandaar naar het 

Hundertwasserhaus te gaan. 
Hier wordt met bewondering 
gekeken naar de vormen die 
door deze architect zijn bedacht. Er loop geen enkele lijn 

haaks op de ander. Opstappen op lijn 1 en een overstap 
brengt ons bij het Prater voor de thee en een wandeling over 
deze permanente kermis. Lijn O brengt ons uiteindelijk terug 
bij ons hotel. 
Na een goed diner bij de buren, restaurant Böhmerwald, stapt 
een deel van de groep in de tram voor een bezoek aan een 

klassiek concert in de Orangerie van  paleis Schönbrunn. 
Jammer genoeg konden we geen kijkje nemen bij het paleis, 

de regen liet dit niet toe. Rond de klok van 11 uur zijn we 
weer, moe en voldaan, terug in  het hotel. 



Dinsdag 3 September  
Een eenvoudige rit met lijn 18 brengt ons, zo goed als, voor de 
deur van de tramremise bij de Schlachthausgasse. Een 
exclusieve opening en rondleiding  staat ons daar te wachten. 

Een uitgebreide uiteenzetting over de ontwikkeling van het 
trambedrijf en van de stad Wenen, als hoofdstad van een 
groot rijk leidt ons van tram naar bus naar metro. Reisgenoot 
Willem de Ruiter moet zich na afloop van de excursie laten 
onderzoeken door een arts, omdat hij zich niet lekker voelt. 
Gelukkig is de uitslag, dat hij de vakantie verder kan afronden 
met ons en 

sluit zich in de 
avond weer 
aan bij de 
groep. Na het 
bezoek aan de 
remise gaat de 

rest van de groep op pad voor de besteding van de vrije middag. 
We bezoeken de Gasometers waar nu woningen, kantoren en 
winkels in zijn ondergebracht. Een mooi staaltje van hergebruik 

van oude architectuur. Vervolgens met d   e tram naar Grinzing, een 
wijndorpje aan de voet van het Wienerwald. De bus brengt ons 
vervolgens op de Kahlenberg met een prachtig uitzicht op de stad 
en de Donau. Na een terugtocht gedurende de drukke avondspits 

komen we weer aan in het hotel. 
 
Woensdag 4 September 

Vandaag vroeg op. De boot naar Bratislava vertrekt om ha  lf negen van de Schwedenplatz. Ruim een uur varen 
later stappen we weer uit onder de burcht van Bratislava en bereiken daarmee de tweede Donauhoofdstad van 
deze vakantie. Na een korte wandeling vinden we een café met historische foto’s van Havana aan de zoldering. 

Een mooi welkom voor onze Cubaanse mede- reiziger, die zijn eerste Railhobbyreis “ondergaat”. Na een goede bak 
koffie op pad naar de tramhalte om aan onze excursie door de stad te beginnen. Hoe zal het gaan om de juiste 
kaartjes te bemachtigen? Het vorige bezoek aan deze stad was dat een zeer arbeidsintensief geheel. Maar men 
had verbetering  en doorgevoerd vermeldde de website en nieuwe automaten geplaatst. En de Euro was ingevoerd 
en electronisch betalen, geen zak met muntjes meer verzamelen zoals de vorige keer. En jawel binnen een paar 

minuten, ondersteund door Engelstalige instructies, hadden we de dagkaarten in ons bezit. Met de tram en de bus 
richting het spoorwegmuseum. Bij de opgegeven halte een hoop industriele bebouwing maar geen ingang van een 

museum. De beschrijving meldde echter dat we tussen twee schuren moesten doorlopen en op onze intuïtie onze 
weg moesten vinden. En jawel, met een klein beetje hulp van een medewerkster steken we diverse rangeersporen 
over en lopen we langs het spoor zo de verzameling van het museum binnen. Geen kassa, geen personeel, maar 
wel een heleboel historisch materieel. Het ene in een betere staat dan het andere, maar het is interessant en 
omvangrijk. Na een goed uur hier doorgebracht te hebben ondernemen we de terugtocht naar de bushalte. Deze 
bereiken we mooi op tijd om via een andere route met bus en tram weer terug te rijden naar het centrum. Lunch 

op een terras in de zon geeft een mooi moment om even op adem te komen. We spreken af op een pleintje 
verderop en iedereen gaat zijn eigen weg om de stad te bekijken. Sommige ondernemen de lange wandeling naar 
de burcht en genieten van de vergezichten vanaf de heuvel. Andere kuieren langs de mooie winkels of nemen nog 
een ritje met de tram. Op de afgesproken tijd treffen we ons op het pleintje en gebruiken gezamenlijk het 
smakelijke diner in een oude kerk. Aansluitend met de tram naar het hoofdstation en met de regionaal expres 
terug naar de Oostenrijkse hoofdstad voor de laatste overnachting in Wenen.  



Donderdag 5 September 
Met de Railjet reizen we comfortabel, op onze gereserveerde 
zitplaatsen, naar Boedapest. Waar we netjes op tijd aankomen. 
Met metro M2 en M1 bereiken we ons hotel in het stadsdeel Pest. 

Na inc hecken verplaatsen we ons naar het plein Octogan voor de 
lunch en de start van een sightseeing door de start. Lijn 4 brengt 
ons direct naar de oever van de Donau. Daar staat lijn 2 op ons te 
wachten voor een van de mooiste ritten op het net. Langs het 
parlement en, bijna volledig, langs de oever van de Donau. 
Onfortuinlijk halen we het eindpunt niet vanwege een verstoring, 
maar het hart van de lijn hebben we beleefd. Na een stukjes lijn 4, 

M3 en 24 komen we op een pleintje waar meerdere lijnen bij 
elkaar komen en een 
lokaal kroegje is voor 
een versnapering. 

Daar ontdekken we dat een aantal Florint bankbiljetten niet meer 
geldig zijn. Hopen dat we verder met de pinpas kunnen betalen en 

een bank treffen om geld te halen en deze oudjes om te ruilen 
(gelukt!). Verder met lijn 28 en lijn 3 door de buitenwijken naar het 
eindpunt van metro M1, om zo weer het hotel te bereiken. De kamers 

zijn nu klaar voor ons en kunnen we ons installeren. In de avond een 
hapje op Octogan en een uitstapje naar de Donauoever met zicht op 
de mooi verlichtte bruggen en het stadsdeel Buda. 
 

Vrijdag 6 September 
Op pad naar het spoorwegmuseum van Hongarije. De 
halte van lijn 14 ligt een goed stuk lopen van de ingang 
en dat vraagt van een aantal deelenemers de nodige 
energie. Maar een kop koffie, goed weer en een mooie 
verzameling historisch spoorwegmaterieel doet dit gauw 
vergeten. De weg terug besluiten we de bus te nemen, de 

halte hiervan ligt maar twee straten verder. Een overstap 
op tram en de lijn HEV5 belandden we in Szentendre. 
Sommige pakken de taxi naar het dorpscentrum andere 
de benenwagen. Op het centrale plein wordt een 
consumptie genomen, waarna de junioren het dorpje 

verder verkennen en de senioren het zich gemakkelijk 

maken op een terras. Het weer is prachtig en we 
besluiten op het terras ook de avondmaaltijd te 
gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen voelde zich 
sterk genoeg om terug te wandelen naar het station en zo 
vertrokken we weer naar ons hotel in hartje Boedapest.  
 

 



Zaterdag 7 September 
De laatste volledige dag in de Hongaarse hoofdstad. 
In de ochtend staat de Kinderspoorlijn op het 
programma. Hoewel de contacten vooraf moeizaam 

verliepen, kregen we gisterenavond te horen dat de 
stoomtrein het volledige traject zou berijden van 
beneden naar boven met een korte stop halverwege. 
Dat lieten we ons dus geen twee keer zeggen. Het 
vertrek was echter een kwartiertje eerder maar nog 
steeds op een mooie tijd , die we makkelijk konden 
halen met de metro en de tram. Een heerlijke rit met 

lijn 61 door de buitenwijken van Buda en aansluitend 
een mooie rit door het natuurgebied met de 
stoomtrein. Mooie fotopunten onderweg en op het 

tussenstation. Iedereen genoot. Op het eindpunt begon 
het jammer genoeg te regenen, maar een café bij de 
tandradbaan bood uitkomst om de bui uit te zitten. 
Aansluitend met de tandradbaan naar Buda om 
vervolgens met de bus de oude binnenstad in te gaan. 
Mooie vergezichten, een lekkere lunch en jammer genoeg 
wat regen. De funiculaire brengt ons aan de oever van de 

Donau. Hier gaat ieder zijns weegs om op zijn eigen 
manier het middagprogramma in te vullen. ’s Avonds na 
het diner regent het hard en moeten we een gedacht 
bezoek aan de citadel afblazen. Jammer. 
 

Zondag 8 September 
Om elf uur staat een boottocht op de Donau op het 
programma. Met de metro naar de kade voor een kop 
koffie en dan aan boord. Tot onze verbazing rijden er 
geen trams op lijn 2. De oorzaak hiervan zagen we kort 

daarna. Op de laag gelegen kade tussen ons terras, de 
tram en de boot was afgezet en liepen vele mensen zich 

in het zweet. De halve marathon was net gestart. Het 
was gelukkig bij het begin en toen we onze koffie op 
hadden en betaald kwam de bezemwagen al voorbij en 
konden we zonder botsingen met lopers de boot veilig 
bereiken. Een mooie tocht, waarbij we vijf bruggen 
passeerden en een goede toelichting kregen op wat we 
zagen rondden we onze verblijf in Budapest af. Na de 

lunch en het ophalen van onze koffers vertrokken we 
met gierende banden naar de luchthaven,. De taxi’s 
waren wat te laat en iedere minuut in Budapest levert 

geld op. Op de luchthaven nemen we afscheid van Jan en Annelies Vogels die naar Frankfurt vliegen. Van de 
overige zullen we in Amsterdam afscheid nemen. 
 

 
 
Hiermee kwam een einde aan een 
mooie vakantie. Met ieders 
medewerking, om elkaar waar 
nodig  te helpen, hebben we met 
elkaar een gezellige vakantie 

weten neer te zetten. We hebben 
bijzondere dingen gezien, ons 
ontspannen en vooral belangrijk: 
genoten. 
 

 

 


