Slott- og vinreise i Ungarn
-med smakfulle opplevelser i Ungarn
Vi pakker kofferten for noen smakfulle dager i Ungarn. Her skal vi nyte herlige
omgivelser og avkoblende fasiliteter på et fantastisk spennende og utsøkt Slottshotell.
Her finnes fasiliteter som Spa, basseng, sauna og mye mer. Her kommer du til å trives!
Det blir besøk til vingårder hvor vi blant annet får smake på de verdensberømte vinene
tokajer og egri bikavér, okseblodet. Hva med et bad i de unike grottene ved Miskolc!
Under oppholdet besøker vi blant annet Budapest og Bratislava. En reise du ikke bør gå
glipp av.
Dag 1. Hjemsted – Miskolc
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Budapest venter vår lokale buss som tar
oss nordover til Lillafüred og vårt
spennende overnattingssted, Palota
Slotthotell. Dette blir vår base i fire netter.
Dag 2 – 4. Ungarske nytelser
Vi våkner opp og tar en skikkelig
slottsfrokost før vi begir oss ut for å nyte
omgivelsene. Slottet har en naturskjønn
beliggenhet ved en vakker park i den
gemyttlige kurbyen Lillafüred. På
gangavstand fra hotellet ligger det en 20
meter høy foss og mange grotter. Hotellet
er et nydelig syn med spirer og tårn omgitt
av en grønn park. Hotellet ligger nydelig til i den lille og
populære turistbyen Lillafüred med flott utsikt over de
skogsbekledde fjellene og sjøen. Slottet ble bygd mellom
1927 og 1930 i nyrenessansestil av arkitekten Kalman
Lux. Slottshotellet har en lobbybar samt to restauranter,
der den ene har imponerende glassmosaikk og middelaldersjarm. I 2009 ble hotellets
velværeavdeling bygd ut og tilbyr i dag to innendørsbasseng, badstue, dampbadstue,
boblebad, saltgrotte m.m. Massasje og spa-behandlinger tilbys. I tillegg finnes
bowlingbaner, biljardbord og frisør. I tre dager skal vi nyte dette samt vi skal også bli
kjent med noen av Ungarns kjente viner og vi tar en tur i nærområdet for å se både
natur og by. Under oppholdet besøker vi også Budapest og grottene i Miskolc.
Dag 5. Miskolc – Budapest
Dessverre så må vi takke for oss og kjører tilbake til Budapest for flyavgang til Oslo.
Ved ankomst Oslo utpå formiddagen takker vi for noen innholdsrike og oppleves rike
dager sammen.

REISEFAKTA:
5 dagers tur
Avreisedato: 31.08
Pris pr. person kr. 7.495.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Budapest tur og retur inkludert alle skatter og
avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler under oppholdet
 Lokalguide ifølge program
 4 Hotellovernatting, Palota
Slottshotell inkludert 4
middager, 4 frokoster
 Fri adgang til flere av
aktivitetene på hotellet
 Utflukt til Budapest
 Besøk til grottene i Miskolc
 Slottsbesøk
 Vingård med smaksprøver
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.288.Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

