
Upplevelser, mat och vin i

U N G E R N  
4 – 11 september 2020, 8 dagar

Följ med på vår upplevelseresa med flyg till Ungern!  Vi bor fyrstjärnigt i Buda-

pest och Eger, njuter av god mat och fantastiska viner, gör en kvällskryssning med  

buffémiddag på Donau, väljer vinriddare i Eger, upplever  puszta-program i 

Gödöllö, besöker en ungersk hästgård, kan njuta av termalbad, äter en riktig 

festlunch med folkmusik och mycket mer….

Preliminärt program
Dag 1
Vår egen buss tar oss till Arlanda, varifrån vi kl
12.10 flyger direkt till Budapest. Här bor vi i fyra
nätter på 4-stjärniga Hotel Palace centralt i
Budapest. Stor buffémiddag med fria drycker.
Dag 2
Efter en god frukost tar oss vår buss och svensk-
talande guide med på en rundtur i Budapest. Vi
ser de berömda platserna, Fiskarbastionen,
Hjältarnas torg, borgen… Lunch och besök i en
vinkällare i Budafok, där vi också får veta
mycket om ungerska viner och provar dem med
ost och bröd därtill. – På kvällen upplever vi
Donau med båt i vacker kvällsbelysning och
bjuds på sekt och buffémiddag…
Dag 3
Frukost, och avfärd till Visegrad vid Donauknät.
Här besöker vi den berömda borgen som en
gång var hemvist för de ungerska kungarna. Här
tar vi också del av ett riddarspel. Därefter
serveras en kunglig festmåltid i Renaissance
restaurang. Så fortsätter vi till Szentendre som
är en mycket vacker liten kultur- och konststad
med många muséer och gallerier. -- Innan vi
återvänder till Budapest besöker vi ett vin-
muséum där vi även trakteras med vin…
Individuell middag.
Dag 4
Efter frukost står dagen till förfogande för egna
upptäcktsfärder i Budapest. Vår reseledare
Patrik ger gärna tips.. Kanske en tur med
Europas äldsta tunnelbana, Földalatti? Eller
pionjärtåget på Hegyeshalom?
Dag 5
Efter frukost åker vi till Eger där vi bor i tre
nätter. På vägen besöker vi hästgården Lazar i
Gödöllö. Här bjuds vi på färska Grieben-

pogatschen och Pálinka . Därefter bjuds
häst- och ryttaruppvisning, och vi kan
också hälsa på gårdens alla djur. Så
vankas en riktig festlunch med gulasch,
olika kötträtter, dessert, kaffe samt
viner. Allt till ”zigenarmusik”. -- Vidare
till Eger. Middag orkar vi ingen i kväll…
Dag 6
Eger är en av de mest älskade städerna i
Ungern, med talrika vinberg och vin-
källare samt termalbad. Vi gör en guidad
rundtur, som avslutas med en orgel-
konsert i Egers basilika. Individuell lunch.
På eftermiddagen gör vi en utflykt till
Szalajkadalen med underbar natur. På
kvällen besöker vi vindalen Szepásszony
(vackra frun), där vi äter middag med
vinriddarval i en källarrestaurang .
Dag 7
Efter frukost är dagen till fri disposition.
Patrik har många tips, och ett är att
njuta av stadens termalbad. Så tag med
badkläder. Individuell middag.
Dag 8
Frukost och avresa till flygplatsen. Vi
startar kl 15.00 och landar 17.10 Vid 21-
tiden är vi åter hemma efter en under-
bart upplevelserik resa …

Pris 11.975:- . Detta inkluderar busstransfer enl
tdt, flyg, 7 nätter på  4-stjärniga hotell, måltider, 

drycker och utflykter enligt program.   Anmälan 
till Margareta Burman, tel 070 - 563 11 48 
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