Sykkelferie
-langs Balatonsjøen på sykkelvennlige veier
Balatonsjøen er kjent for sitt krystallklare vann som endrer farge etter solens gang. Den
er lang og smal og har en omkrets på ca. 600 km. Det lett alkaliske vannet har en
helsemessig effekt, noe som får andre badesteder kan skryte av. Sjøen har alltid vært et
populært friluftsområde både for ungarere og tilreisende turister. Sykkelturistene kan
glede seg over lett terreng og mange småveier og sykkelveier. Hit kommer man for å
bade og seile, se kulturskatter i landsbyene og nyte det gode liv. Etter sykkelturen får vi
med oss hovedstaden, med andre ord,et variert Ungarn - fra stille landsbyidyll til
strålende, innholdsrike Budapest.

Dag 1. Hjemsted – Balatonfüred
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Budapest blir vi møtt av vår lokalbuss som
kjører til vårt hotell i Balatonfüred som blir vår base under oppholdet. Det blir
informasjonsmøte om ettermiddagen hvor dagen avsluttes med et besøk til en vingård
hvor det blir vinsmaking og middagsservering.
Dag 2. Sykkeltur til Tihany og Badacsony
Etter at vi har fått tildelt sykler starter vi
på dagens første etappe som går til
halvøya Tihany. Vi sykler langs
nyanlagte sykkelveier langs Balaton ca.
7 km til halvøya. Vi tar oss tid til en
stopp og lunsj før vi fortsetter turen
tilbake til vårt hotell. Dagens
sykkeletappe er 46 km. Om kvelden
spaserer vi til en hyggelig restaurant
hvor vi får smake på ulike viner og
servert dagens middag.

Dag 3. Sykkeltur til Szigliget og Heviz
Etter en styrkende frokost fortsetter vi
sykkelturen langs Balaton. I rolig tempo sykler vi
til byen Szigliget, byen som ble bygd mellom to
vulkaniske fjell og er kjent for sitt fort. Her blir vi
en liten stund og hviler beina, før turen fortsetter
til byen Heviz. Dagens sykkeletappe ca. 42 km.
Heviz betyr varmt vann og her er det muligheter
for både termalbad og Spa.
Dag 4. Halvdagsutflukt til Balatonbéreny
I dag sykler vi til den sørsiden av Balatonsjøen til
Balatonbéreny, en by omgitt av høye trær og fine
strender. Vi spiser piknik i det grønne,
bestående av lokale retter og vin. Dagens
sykkeletappe ca. 40 km. På ettermiddagen er
det mulig å besøke Themalsjøen i Heviz. Middag
på hotellet om kvelden.
Dag 5. Heviz – Budapest
Etter en god frokost takker vi for oss. Vår
lokalbuss kjører tilbake til Budapest hvor vi får
en guidet rundtur i byen med vår lokalguide.
Donau deler byen med gamlebyen Buda på den
ene siden og moderne Pest på den andre siden.
På ettermiddagen anbefaler vi et besøk på den
berømte Saluhallen eller en spasertur i gågaten Vaciutca. Vi møtes til turens siste
middagsmåltid på hotellet om kvelden.
Dag 6. Budapest – Hjemsted
Vi må dessverre takke for oss og setter kursen mot flyplassen med ankomst Oslo
Lufthavn utpå ettermiddagen. Vi takker for turen og ser frem til et nytt gjensyn!

REISEFAKTA:
6 dagers tur
Avreisedato: 23.05
Pris pr. person kr: 9.495.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn –
Budapest tur og retur inkludert alle
skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport, Flyplass – Hotell tur og retur
 5 Hotellovernattinger, inkludert 3 middager, 5 frokoster
 Moderne sykler under oppholdet
 Lokalguider ifølge program
 Busstransport ifølge program
 Utflukter ifølge program
 Pikniklunsj ifølge program
 2 stk vinsmaking og 2 stk middagsserveringer ifølge program
Tilegg i prisen:
 Enkeltrom kr.780.Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

