Budapest, Bratislava & Wien
-med ligg i ro i Györ
Budapest er Ungarns hovedstad og en by som bare det siste året har klatret betraktelig på
listen over best besøkte byer i Europa. Med sin historie og flotte arkitektur frister byen flere
og flere som reisemål. Opprinnelig var Buda og Pest to byer på hver sin side av Donau,
Europas nest lengste elv. I 1873 ble de to byene slått sammen. Hovedstaden i Slovakia er
Bratislava og ligger helt vest i landet, rett ved grensen til Ungarn og Østerrike. Denne byen
er også delt i to av Donau. Bratislava er ikke like velbesøkt som sine naboer Budapest og
Wien, men minst like mye verdt et besøk. Wien er Østerrikes hovestad og største by. Byen
ble tidlig et sentrum for handelen mellom sørøstlige Europa og Mellom-Europa og
på 1800-tallet ble den en av Europas største og mest praktfulle byer.
Dag 1. Hjemsted – Budapest – Györ
Busstransport til Oslo Lufthavn for flyavgang til Budapest. Ved ankomst Budapest venter
vår lokalbuss som kjører til Györ og vårt flotte 4stjernes hotell. Om ettermiddagen besøker vi et av
de store og flotte badene, Rábla Quelle Thermal
and Bath Spa. Her er det mulighet for massasje,
ellers er det bare å nyte det helsebringende og
behagelig varme vannet i det store bassenget.
Middag på hotellet.
Dag 2. Utflukt til Budapest
Vi starter dagen med frokost før vi gjør oss klare for
å utforske Budapest nærmere. Byen har en utrolig
spennende historie og dette vil vår lokalguide fortelle mer om. Du vil snart bli fasinert av
alle inntrykkene. Her finner du storslåtte bygninger i mange ulike stilarter og vakre broer
over Donau. Vår byrundtur inkluderer blant annet besøk i Matthias kirken og
eventyrliknende Fishermans Bastion med en fantastisk utsikt over Budapest. Kvelden
avsluttes med folkloreshow hvor det blir servert middag i hyggelige omgivelser.
Dag 3. Utflukt til Wien
Vi våkner til nok en dag som er fullspekket med spennende
opplevelser. I dag tar vi en heldagsutflukt til vakre Wien. Vi
ser blant annet på Hofburg, den gamle keiserdomen,
Rådhuset med mer. Middag på hotellet.
Dag 4. Utflukt til Bratislava
Etter frokost setter vi kursen mot Bratislava hvor vi får se
president palasset, nasjonal teatret, den unike Art Nouveau
kirken, Slottet og gamlebyen for å nevne noe. På
ettermiddagen besøker vi Devin Slottet som er et av
Slovakias største og best bevarte Slott. Middag på hotellet.

Dag 5. Utflukt til Fertörakos og Sopran
I dag tar vi først turen til Fertörakos hvor vi besøker den unike Mithraic gruven, biskop
palasset, gapestokken og bymuren. Om ettermiddagen drar vi til Sopran og ser på byens
flotte bygninger og historiske monumenter fra middelalderen. Dagen avsluttes med
middagsservering på en lokal restaurant i Sopran.
Dag 6. Utflukt til Pannonhalma
Vi har kommet til reisens siste dag, men det er fortsatt mer igjen på programmet.
Etter frokost går turen til Pannonhalma og Balatonsjøen. Vi besøker den nydelige byen
Balatonfüred før vi tar en times båttur på sjøen. Om ettermiddagen besøker vi Abbey av
Pannonhalma hvor vi får en omvisning som avsluttes med vinsmaking. Middag på hotellet.
Dag 7. Györ – Budapest – Hjemsted
Til avtalt tid kjører bussen tilbake til flyplassen for innsjekk med ankomst Oslo Lufthavn
utpå ettermiddagen. Vi sier takk for følge, på gjensyn!

REISEFAKTA:
7 dagers tur
Avreisedato: 08.05
Pris pr. person kr: 12.495.Prisen inkluderer:
 Busstransport, Hjemsted – Oslo Lufthavn tur og retur
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Budapest tur og retur inkludert alle skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 6 Hotellovernattinger, Baroque Inner City hotell inkludert 4 middager, 6 frokoster
 Skandinavisk talende lokalguide følger med under oppholdet
 Utflukter til Budapest, Bratislava og Wien
 Inngang til Raba Quelle Thermal og Bath Spa
 Folklore aften i Budapest med underholdning og middagsservering
 Inngang til Slottet Devin
 Besøk til Abbey of Pannonhalma md vinsmaking
 Båttur på Balatonsjøen
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.440.Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

