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“We zijn al een aantal
keer uitgeroepen tot
beste vakantiepark
van Hongarije’’

W

anneer en waarom
zijn jullie naar Hongarije
vertrokken?

“In 2013 zijn we officieel naar Hongarije
geëmigreerd. Dat de keuze op dit land
viel, had vooral te maken met het stuk
grond dat we wilden (vlakbij het Tiszameer). Tussen 2006 en 2008 hebben we
veel tijd in deze omgeving doorgebracht
en zijn we alle procedures gestart. In 2011
was alles eindelijk rond en konden we
samen met de lokale bevolking gaan bouwen aan wat nu Camping Puszta Eldorado is.’’

Zijn jullie inmiddels
helemaal gewend aan het
Hongaarse leven?

“In de jaren dat we hier nu wonen, hebben we al veel geleerd van de Hongaarse
cultuur. Toch slaan we de plank soms
nog mis. Gelukkig lachen onze Hongaarse vrienden daar om. Om een voorbeeld te noemen: hier geef je geen bos
bloemen op een verjaardag, bloemen geef
je namelijk aan de doden. Ook ga je hier
’s avonds niet op koffiebezoek. Dat doe je
’s morgens rond half acht. Kom je ergens
na vijf uur in de avond, dan eet je standaard mee. Inmiddels zijn we hier wel
aan gewend en voelen we ons echt thuis.’’

Wat maakt camping Puszta
Eldorado zo bijzonder?

“In de eerste maanden dat we hier woonden, kwamen we erachter dat we wel op
een heel bijzonder stuk grond terecht
waren gekomen. Volgens experts is de
natuur hier echt buitengewoon. Zo zijn
er wel 110 verschillende soorten vogels te
spotten. Van Scharrelaar tot Grauwe
Klauwier.’’

Wat voor soort gasten
bezoekt de camping?

“Voornamelijk natuurliefhebbers. Toch is
er voor iedereen wat wils. In de omgeving heb je namelijk de nodige (water)
parken en ook cultuur ontbreekt niet.
Bezoek daarvoor Szolnok of Eger, twee
Hongaarse steden.’’

Waar zijn jullie het meest
trots op?

“Vanaf het tweede jaar dat we de camping zijn begonnen, zijn we door vakantiebeoordelaar Zoover uitgroepen tot
beste vakantiepark van Hongarije. Dat is
toch wel heel erg bijzonder. Maar we zijn
ook trots op het feit dat we samen een
goedlopend bedrijf runnen. En dat ook
nog eens met ontzettend veel plezier
doen.’’
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