TVÅ STADSHALVOR BELÄGNA PÅ VARSIN SIDA AV
FLODEN DONAU BILDAR UNGERNS HUVUDSTAD,
BUDAPEST MED FLYG & BUSS
23-27/9 2018

5 dagar
fr 7 290:-

Gästvänlighet, termalbad, gulasch och
goda viner kännetecknar turistlandet
Ungern. Det varma och behagliga klimatet lockar också och har i kombination med de gastronomiska upplevelserna och de varma källorna gjort
Ungern till ett mycket populärt land att
semestra i.
Budapest, metropolen med sina två
miljoner invånare är Ungerns hjärta.
Det är en förtrollande stad med magnifika byggnader och vackra omgivningar. Varifrån man än betraktar staden
– från berg eller kullar, från broar eller
kyrktorn är den alltid annorlunda, men
ändå lika bländande vacker.

Turen avslutas vid vårt hotell Leonardo
Hotel Budapest där vi ska bo fyra nätter.
På kvällen samlas vi och äter en gemensam middag på hotellet.

Att äta och dricka i Budapest är billigt och
restaurang- och caféliv är populärt bland
ungrarna. Passa på och besök en av de
många inhemska restaurangerna. Café
New York är en klassiker.

Dag 2 Budapest
På förmiddagen upptäcker vi Budapest på egen hand. Du har säkert fått
inspiration från gårdagens rundtur.
Vinprovning på eftermiddagen.

Här träffades från mitten av 1800-talet
fram till 1930-talet den ungerska kultureliten bestående av redaktörer, författare
och dramatiker. Café New York är idag
restaurerat och mycket omtyckt.

Buda och Pest var från början två städer
och först 1873 slogs de samman och fick
namnet Budapest. Budasidan är kullig
med ganska höga berg medan Pestsidan
är helt platt.

Under eftermiddagen lämnar vi Budapest och kör till den närbelägna vinbyn
Etyek i vindistriktet Etyek-Buda. Hos Hernyák Birtok hälsas vi välkomna varpå
åtta av deras viner skall avnjutas. Vi
äter även kallskuret (kalte platte).

Budapest erbjuder allt man kan önska
sig av en storstadsresa; historia, massor av kultur och sevärdheter, intressant mat och goda inhemska viner,
storstadspuls och shopping. Alltihop
kryddat med lite exotisk atmosfär och
ångande badhus!

På Budasidan ligger Gellérthöjden med
fästningen Citadella och Frihetsmonumentet. Härifrån har man en fantastisk utsikt över staden. I Buda återfinns det f.d.
kungliga slottet men också många andra
vackra och intressanta byggnader t ex
Mattiaskyrkan och Fiskarbastionen.

Reseledaren hjälper dig gärna till rätta
och tipsar under resan.

Affärscentrum ligger på Pestsidan. Breda
avenyer sträcker sig genom den stora
och livliga staden. Váci Utca är huvudshoppingstråket, en lång gågata mellan
saluhallen och torget Vörösmarty Tér. Europas största saluhall bjuder oss besökare på en mängd spännande smaker och
dofter. Här kan man lätt spendera några
timmar och uppleva mat och dryck från
landets alla hörn.

Dag 1 Örebro - Arlanda - Budapest
Avresa från Örebro kl 04.00 mot Arlanda.
Vi flyger kl 08.40 med Norwegian (DY
4487). Incheckningen öppnar ca två timmar innan avgång och stänger 45 minuter
före aviserad avgångstid.
Vi landar i Budapest ca 2,5 timmar senare
(kl 10.50). På flygplatsen väntar vår lokalguide och buss som tar oss med på
en intressant stadsrundtur på 3 timmar
där vi får lära känna staden bättre. Vi ser
de främsta sevärdheterna på både Budaoch Pestsidan; Gellértberget varifrån utsikten över den vackra staden och alla
broarna är enastående, stadens broar,
parlamentsbyggnaden,Mattiaskyrkan och
Fiskarbastionen och mycket mer.

Gellértbadet är det i särklass mest kända
av Budapests alla badhus. Den gamla Art
Noveau-byggnaden inrymmer även ett
lyxhotell. Széchenyibadet tillhör en av de
största turistattraktionerna när det gäller
termalbad. Båda badhusen har öppet för
allmänheten och ett besök är ett av alla
”måsten”. De många hälsobaden kommer
av att det väller fram vatten ur inte mindre
än 123 varmvattenkällor i Budapest.

Kvällen är fri för egna upplevelser och
restaurangbesök.
Dag 3 Budapest
Utflykt till Pusztan inkl lunch och hästuppvisning.
Efter en god och mättande frukost är det
dags för en dagsutflykt. Vi åker till Pusztan ”det stora blå” som det kallas i Ungern. Förr i tiden var Pusztan ungrarnas
motsvarighet till Vilda Västern. Här drev
czikós, ungerska cowboys, hästar och
nötboskap och det var lite av ett laglöst
land.
På Pusztan får vi vara med om en uppvisning av czikós, en minst sagt fartfylld show med hästar, vagnar och
smällande piskor. På den stora Czardán
(värdshus) äter vi en god lunch.
Njut sedan av en god middag på någon
av stadens restauranger.
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Dag 4 Budapest
Denna dag är fri för egna upplevelser i
metropolen Budapest.

Vårt hotell i Budapest

Varför inte passa på och ta ett uppfriskande bad i något av de anrika badhusen.
För den som vill shoppa är den långa gågatan Váci Utca på Pestsidan att rekommendera.

På kvällen samlas vi för en gemensam
avslutningsmiddag på hotellet.

Leonardo Hotel Budapest ****
Tompa u. 30-34,
1094 Budapest, Ungern
Tel: +36 1 477 7200
www.leonardo-hotels.com
Antal rum: 182 - med dusch, toalett, TV
Hiss: Ja
Hotellet ligger i affärsdistriktet Ferencvaros, endast 3 tunnelbanestationer från
Budapests absoluta centrum. På hotellet
finns restaurang och bar.

Dag 5 Budapest - Arlanda - Örebro
Vi säger búcsú
Vi packar in i bussen och åker till flygplatsen. Vårt flyg med Norwegian (DY 4488)
avgår kl 14.30. Vi beräknas landa på Arlanda kl 16.40.
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Avresedatum: 		
Resdagar:

23/9
5

Pris per person 		

7 290:-

Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd

1 400:600:-

I resans pris ingår:
• Flyg Arlanda-Budapest i ekonomiklass,
t/r inkl nuvarande flygskatter (måltider ingår ej)
• Busstransfer t/r Arlanda
• Bussresor inkl skatter & tullar
• 4 övernattningar med del i dubbelrum
inkl frukost
• 2 middagar
• Utflykter enligt program
• Stadsrundtur i Budapest med lokalguide
• Rundvisning inkl vinprovning av 8 viner
& kalte platte hos Hernyák Birtok i Eytek
• Utflykt till Pusztan inkl lunch & hästuppvisning
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.

På kvällen vi hemma igen efter en upplevelserik resa med många trevliga minnen
från storstaden Budapest.
OBS! Resan bör bokas tidigt!

Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet.
Kontrollera att alla namn är korrekt stavade enligt pass.

Med reservation för ändrade flygtider
som kan påverka programmet.

Valuta:
Ungerska forint
Speciellt:
Maxvikt per person är en resväska á 20
kg samt 10 kg handbagage
Tips:
www.budapest.se
www.hungary.com
www.visit-hungary.com
www.hernyak.hu
www.geografi.nu
www.ud.se/resklar

Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

