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Budapest är en helt fantastisk och fullkomligt berusande stad!  Den är en av världens vackraste städer och har 
ofta kallats Donaus drottning. Här kan man kombinera shopping i trendiga affärer och varuhus med sightseeing 
bland art noveau-palats och andra fantastiska byggnadsverk. Budapest är dessutom känt för sina pampiga caféer 
och sin härliga saluhall. Vi hinner också med den härliga landsbyggden och en fartfylld hästuppvisning.  Allt 
detta och mycket mer upplever vi under 5 härliga dagar i den ungerska huvudstaden.  

Dag 1 – Köpenhamn – Budapest 
Tidig morgon infinner vi oss på Kastrup för att ta morgonflyget till Budapest. Redan kl. 10:45 landar vi i 
Budapest för att påbörja äventyret. Vi börjar vår vistelse med lunch innan vi tar en närmre titt på Donaus 
drottning. Vi ska lära känna denna pärla vid Donaus stränder under en stadsrundtur i buss. Från början 
var det två städer på var sin sida av floden, Buda och Pest, som först 1873 slogs samman till Budapest. Vi 
besöker den kuperade Buda-sidan där Gellertberget med fästningen Citadella och frihetsmonumentet 

finns. Härifrån har man kanske den bästa 
utsikten över staden och alldeles bredvid ligger 
f.d. kungliga slottet, Mattiaskyrkan och 
Fiskarbastionen. Rundturen fortsätter sedan på 
Pestsidan där vi redan sett Parlamentet från 
flodsidan när vi blickade ut över staden. Här 
ligger alla affärsområden, shoppinggator, 
saluhallen mm. Vi åker givetvis på Andràssy Út, 
som är Budapests motsvarighet till Champs 
Elysee och avslutas vid Hjältarnas torg alldeles 
vid stadsparken som förutom nöjesfält och Zoo 
också innehåller Vajahunyadborgen och 
Széchenyibadet. 

 
Vi checkar in på trevliga Residence Baron**** där vi äter en god middag i 
glada vänners lag! 

Dag 2 – Ungerska delikatesser och fartfylld show 
Efter en stärkande frukost tar vi oss till den berömda saluhallen. Här ska 
vi njuta, shoppa och frossa i alla härliga specialiteter. Saluhallen är en 
attraktion i sig och bjuder på en mängd spännande smaker och dofter. Här 
kan man lätt spendera flera timmar och uppleva mat och dryck från 
världens alla hörn, ungerskt konsthantverk och mycket mer. Er reseledare 
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ger er tips och visar er vägen! Vi samlas för en gemensam lunchprovning med charkuterier och vin.  
 
Vi fortsätter dagen med en promenad längs den berömda shoppinggatan Vaci Utca och kanske blir det ett 
besök på ett av stadens mest kända cafféer ”Gerbaud”.  
På kvällen tar vi plats i vår bekväma buss för att åka till en trevlig restaurang uppe i Budabergets skogar. 
Här blir det ungersk afton med god mat, dryck och traditionell underhållning med ungersk folkdans och 
härlig musik, håll i hatten! 

Dag 3 – Fartfyllda Pusztan 
Idag ska vi åka ut på den ungerska landsbygden. Finns det 
något mer ungerskt än Pusztan? På det ungerska 
stäpplandskapet avnjuter vi en fartfylld hästuppvisning, åker 
en tur med häst och vagn och kanske provar hästryggen? Vi 
äter en traditionell ungersk lunch till tonerna av zigenarmusik 
på en äkta Puszta-ranch. En annorlunda och härlig dag! 
 
Kvällen står till eget förfogande men självklart kommer Er 
guide med tips och idéer om vad Ni kan hitta på. 
 

  

Dag 4 – Termalbad och vackra blå Donau 
Efter frukosten beger vi oss med lokaltrafiken och Europas äldsta tunnelbana till det berömda 
Széchenyibadet. Här badar vi i det mineralrika vattnet. Vattnet kommer från bergen som förser hundratals 
bad med hett vatten. I vissa källor är temperaturen +70 grader. Szecénybadet har 15 pooler varav 12 är 
termalbad. Det är oftast härifrån resereportagen visar bilder av gamla gubbar som sitter och spelar schack i 
dom ångande utomhuspoolerna under hösten. Szecénybadet i Budapest är en klassiker och man inte 
behöver vara någon badentusiast för att uppskatta det. Arkitekturen, omgivningarna och miljön är en 
upplevelse i sig.  
För Er som önskar finns det mycket trevliga muséer, zoo, botanisk trädgård mm intill badet så här finns 
mycket att välja bland för eftermiddagens strövtåg.  

Nu är det dags för middag på den romantiska floden Donau. Vi bjuds på en trerätters middag på båten 
medan vi fylls av vackra synintryck då vi stilla glider fram längs floden och den vackra huvudstaden 
passerar förbi. 

Dag 5 – Resan går mot sitt slut 
Förmiddagen ägnas åt egna strövtåg, självklart kommer Din guide gärna med fler tips! Någon väljer 
kanske att studera folklivet från något av de så berömda caféerna eller gå på manikyr, pedikyr eller annan 
kroppsbehandling.  
Efter några minnesvärda dagar i Budapest tar vår transfer oss till flygplatsen där vårt flyg tar oss hem till 
vårt avlånga land. Vi säger farväl till Budapest efter några oförglömliga vårdagar i den ungerska 
huvudstaden vid Donau. 
 
Reseledning 
Vår kunniga reseledare har arbetat som reseledare många år i Budapest och har många bra tips och idéer. 
Hon känner Budapest som sin egen ficka! 
 
Hotell 
Residence Hotel Baron**** ligger verkligen i hjärtat av Budapest ett stenkast från den berömda 
affärsgatan Vaci Utca. Hotellet är inhyst i en vacker historisk byggnad från 1870-talet. 
Hotellet har 27 rum varsamt renoverade med AC, TV, Wi-Fi, minibar samt badrum med hårtork. 
På hotellet erbjuds också en trevlig a-la-carte restaurang, Lobby Café och wellness och spa mot tillägg. 
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Datum: 6-10 september 2019 

Ingår i resans pris: 
- Flygresa t/r Köpenhamn – Budapest 
- Transfer t/r flygplats – hotell - flygplats i Budapest 
- 4 övernattningar i valt rumsalternativ 
- 4 frukostar 
- Lunch på ankomstdagen (2 rätter) 
- 1 välkomstmiddag på hotellet i Budapest exkl. dryck  
- Besök på saluhallen inkl. lätt lunch och 1 glas vin 
- Båttur på Donau inkl. middag & dryck samt transfer 
- Utflykt till Pusztan med hästuppvisning och lunch inkl. dryck 
- Stadsrundtur i buss med svensktalande guide 
- Svensktalande reseledarservice under hela resan 
- Entré och omklädningskabin på termalbad 
- Ungersk folklorekväll med mat, dryck, musik och dansuppvisning inkl. transfer 
- Tips och idéer under hela resan 
- Lagstadgade skatter, avgifter samt resemoms för EU 
 
Pris per person i dubbelrum: SEK 10 895,- 
Enkelrumstillägg: SEK 1 145,- 
 
 
Flygtider med Norwegian 
Köpenhamn – Budapest 09:00 – 10:45 
Budapest – Köpenhamn 16:40 – 18:30 
 
Anmälan och övrigt   
För att uppleva städer och platser under resans gång på bästa sätt kommer vi att promenera en hel del. 
 
Observera att resan genomförs med 30-37 personer 
                                  
Resans arrangeras av SPF Munka-Ljungby och teknisk arrangör av resan är BeUniq Resor i Malmö. 
Om du har några frågor om resan är du välkommen att höra av dig till Charlotte Rickard på BeUniq Resor 
på telefon 0707-830082 eller via e-mail info@beuniq.se 
För information om de allmänna resevillkoren och särskilda villkor för paketresor hänvisar vi till BeUniq 
Resors hemsida www.beuniq.se Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet. 
Anmälan sker på teckningslistan som finns i SPF-lokalen i Munka-Ljungby. Fyll i namn, adress, telefon 
samt e-mailadress (om detta finns och används) så får du faktura skickat till dig av BeUniq Resor. 
Anmälnings-avgiften betalas senast 10 dagar efter att ni har fått fakturan från BeUniq Resor, SEK 1 500,-
/person (ej återbetalningsbart vid avbokning) och slutbetalningen ska vara resebyrån till handa senast 40 
dagar innan avresa. Prisberäkningen är gjord per den 28 november 2018 till en Eurokurs på 10,50. Skulle 
Eurokursen komma att ändras har BeUniq rätt till ett eventuellt valutatillägg. 
 


