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Autoroute naar Kalandor Resort 

 
Zalacsány ligt op ongeveer 1315 km afstand van zowel Utrecht als Brussel. U kunt tot aan de 
Hongaarse grens over de autobaan rijden. Rij zowel vanuit Nederland als België eerst naar Köln. 
Ga daar de A3 op en blijf deze volgen, via Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, Regensburg en Passau 
tot aan de Oostenrijkse grens. 
 
In Oostenrijk verandert de A3 in de A8. Volg de A8 tot verkeersknooppunt Wels, volg vanaf daar 

de A25 tot knooppunt  Haid en volg dan de A1 in de richting van Linz en Wien. Vlak voor Wien, bij 

knooppunt Steinhaus,  volgt u de borden richting Budapest en Graz (A21 en A2) totdat u 
Eisenstadt aangegeven ziet staan. Neem dan de A3 via Eisenstadt naar de Hongaarse grens 
richting Sopron. 
 
Na de Hongaarse grens volgt u autoweg nr. 84 richting Balaton tot vlak voor Sümeg. Voor Sümeg 

gaat u rechtsaf richting Zalaegerszeg. Midden in het dorp Türje neemt u de afslag Zalaszentgrót. 
In Zalaszentgrót gaat u bij de splitsing rechtsaf over het treinspoor. Aan het einde van deze weg 
gaat u rechtsaf richting Zalabér. Vervolgens aan het einde van deze weg gaat u linksaf richting 
Zalaapáti. Op deze weg rijdt u 15 km rechtdoor tot Zalacsány. 
 
Direct wanneer u, vanuit Zalaszentgrót, de bebouwde kom van Zalacsány binnenrijdt gaat u bij 
de afslag met het bord van het Welnesscentrum “Batthyány Villapark” (foto 1) naar rechts. Rij 

deze weg helemaal af, na 2,2 km arriveert u bij Kalandor Resort (foto 2). 
 
Wanneer u uit de richting van Zalaegerseg of Héviz aankomt in Zalacsány, gaat u op de rotonde 
richting Kehida Kustány en Zalaszentgrót. Na 800 meter gaat u bij de afslag met het bord van het 
Wellnesscentrum “Batthyány Villapark” (foto 1) naar links. Rij deze weg helemaal af, na 2,2 km 

arriveert u bij Kalandor Resort (foto 2). 
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Tips: Voor de autobaan in Oostenrijk heeft u een autobaanvignet nodig. Deze kunt u kopen bij de 
ANWB in Nederland of het eerste benzinestation voorbij de Oostenrijkse grens. In Hongarije heeft 
u géén autobaanvignet nodig voor de route van de Oostenrijkse grens naar Kalandor Resort.  

 
Let op: Veel GPS systemen geven een route over Graz aan. Deze route is qua afstand en tijd 
vrijwel gelijk aan bovenstaande route. Via deze route rijdt u langer over de autobaan, maar moet 
u bij verschillende bergpassen extra tol betalen. 
In sommige gevallen leidt de GPS u zelfs over Slovenië. Deze route is beslist af te raden, omdat u 
dan voor een paar kilometers in Slovenië een apart en kostbaar vignet moet aanschaffen.  
 

 



situatie rond wenen 
 
 

 
Route van Sümeg naar Kalandor resort (B) 


