Ungarernes ferieparadis
- med Balaton og byen Heviz
Balatonsjøen på det beste er om høsten når varmen fra sommeren fortsatt
ligger i luften, og vindruene skal høstes inn. Innsjøen kalles for ”Ungarernes hav”.
Hele Balatonregionen er et svært fruktbart med store avlinger av frukt og vindruer.
Vinkjennere kommer til å føle vital glede ved Balaton-vinene. Den forvitrede
vulkangrunnen, det særegne klima og solstrålene som reflekteres av innsjøen, sørger
for de beste forutsetninger for de livlige og kraftige vinene. Du har allerede oppdaget
at Balaton-området er utrolig mangfoldig og har virkelig noe å tilby for enhver smak.
La deg forføre av denne enestående og flotte regionen. Har du først vært her en
gang, vil du sikkert føle et ønske om å komme tilbake igjen så fort som mulig.
Dag 1. Hjemsted – Heviz
Vi kjører til Oslo Lufthavn med ankomst Budapest utpå formiddagen. Her blir vi møtt
av vår lokalguide som tar oss med på en flott runde i den unike byen. Budapest er to
byer i en, naturlig skilt av legendariske Donau. På Buda-siden finner du
Fiskerbastionen, Mathiaskirken og slottet
og i de trange gatene rundt ligger
hyggelige kaféer og små forretninger.
Pest-siden preges av den storslåtte
Parlaments-bygningen og av moderne
hoteller. Etter rundturen spiser vi lunsj før
vi kjører til Heviz og Hotel Europa
Superior Fit for innsjekk som blir vår base
under oppholdet. Middagsservering på
hotellet om kvelden.
Dag 2 - 6. Heviz
Frokost og middag på hotellet hver dag. Oppholdet nytes i det gode klima ved den
idylliske Balatonsjøen. Hotellet ligger midt i sentrum av denne lille og vakre byen
Heviz. Hotellet holder høy standard med alle fasiliteter samt flere utendørsbassenger
og en stor Spa avdeling. I tillegg finnes det leger og tannleger på hotellet. For de som
ønsker å benytte Spa avdelingen har hotellet følgende tilbud; Svømmebasseng,
vannjogging, thai chi, tennis, fitness, treningsrom med mer. Hotellet har også
fornøyelsesbasseng med utendørsbasseng med fasiliteter som massasjestråler,
boblebad, og middelhavsterasser for solbad med hage og grillbar.
Skjønnhetssalonger med ansikt og kroppspleie, manikyr og pedikyr. Vi forlater ikke
vakre Heviz før vi har badet i den unike innsjøen som ligger kun 5 minutter gange fra
hotellet. Vannet her holder en jevn temperatur på ca. 28 grader hele året. Vannet har
dokumentert effekt på reumatisme og hudsykdommer. Derfor kalles Heviz
"revmatikernes mekka".
Av utflukter under oppholdet nevner vi;
-Middelaldermiddag med riddershow.
-Besøk til en vingård med smaksprøver.
-Båttur på Balatonsjøen med lunsjservering ombord.

Dag 7. Heviz – Hjemsted
Vi kjører tilbake til Budapest med ankomst Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen. Vel
hjemme igjen takker vi for turen og ser
allerede frem til neste tur til Ungarn og
Heviz.

REISEFAKTA:
7 dagers tur
Avreisedato: 28.07
Pris pr. person kr: 9.495.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
 Lokalguide samt lunsjservering i Budapest dag 1
 6 Hotellovernattinger, 4- stjernes Hotel Europa Superior Fit inkludert 6
middager, 6 frokoster
 Fri adgang til bassenger etc. under oppholdet
Tillegg i prisen:
Enkeltrom kr.1.140,Utflukter under oppholdet
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

