Torsdag 15. august 2019 – 5 dager

Budapest

Historisk og vakker ved Donaus bredder

Budapest er hovedstad i Ungarn og
landets økonomiske, industrielle,
politiske og kulturelle sentrum.
Opprinnelig var Budapest to byer på
hver side av Donau, Buda og Pest. De
to byene ble slått sammen i 1873.
Med sin historie og gamle arkitektur er
byen et svært interessant reisemål.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Dag 1 – Torsdag 15. august: Avreisedag
Vi møtes på Trondheim Lufthavn Værnes kl.5.00. Flyet letter fra Værnes kl. 07.00, og vi
gjør en liten mellomlanding i Oslo før vi ankommer Budapest kl. 11.30. Det blir felles
transfer til hotellet som ligger svært sentralt og nært de fleste fasiliteter. Vi setter fra
oss bagasjen og finner oss et sted å spise lunsj. Etterpå kan de som ønsker være med
reiseleder på en rundtur for å gjøre seg litt kjent i nabolaget. Til kvelden møtes vi til
felles middag.
Dag 2 – Fredag 16. august: Sightseeing i byen
Dagen starter med frokost på hotellet. Kl. 10.00 møter vi vår norsktalende guide som
skal vise oss rundt i Budapest. Vi kjører med buss fra hotellet og rundt i byens mest
spennende gater og vi får bl.a. se Matthias kirken, parlamentet og Maria Magdalena
tårnet. Dette er en veldig fin måte å oppleve byen på. Til kvelden møtes vi for felles
middag
Dag 3 – Lørdag 17. august: Utflukt til Visegrad og Szentendre
Etter frokost blir det avreise til Danube Bend og Visegrad. Bussturen tar ca.1 times tid.
Byen ligger nord for Budapest og ligger langs Donaukneet også kjent som Donau Bend.
Vel framme går vi en liten runde sammen for å se på de mest kjente severdighetene før
vi spiser lunsj. Vi får også litt tid på egenhånd før vi reiser tilbake til hotellet. På returen
kjører vi innom byen Szentendre. Området er kjent som et kunstnersted og ikke minst
friluftsmuseet Skanzen. Vi ser oss litt om reiser til hotellet kl. 17:00. Ingen middag på
programmet i dag, men reiseleder har forslag til restaurant for de som ønsker å slå
følge.
Dag 4 – Søndag 18. august: Disponibel dag og Opera
Dagen er til egen disposisjon, men reiseleder står klar i resepsjonen til avtalt tid for de
som ønsker å slå følge med på «dagens runde». For de som ønsker å ta med badetøy kan
vi anbefale et av byens flotte badeanlegg med varme kilder som har sitt utspring fra den
tiden området var okkupert av tyrkerne. For de som ønsker er det i kveld kl. 19.00 tid for
forestilling i Hungarian Opera House, en opplevelse vi anbefaler til alle! (programmet er
ikke klart ennå for August 2019)
Dag 5 –Mandag 19. august: Hjemreisedag
Denne dagen er hjemreisedag, og vi starter med en god frokost før vi sjekker ut og møtes
for felles transfer til flyplassen. Flyet vårt letter kl. 11.25, og vi regner med å være tilbake
på Værnes igjen kl. 17:15 etter en liten mellomlanding i Oslo. Takk for turen, og vel
hjem!

Grunnpris
Depositum

kr.
kr.

9.995,1.500,-

Tillegg enkeltrom
Tillegg Opera

kr.
kr.

1.880,800,-

Inkludert i grunnpris:
✓ Flyreise Trondheim- Budapest t/r
✓ All transfer iht program
✓ Fire overnattinger i dobbeltrom
✓ Fire frokost
✓ To middager
✓ Guidet tur i Budapest (buss)
✓ Guidet tur i Visegrad og
Szentendre inkludert lunsj
✓ Aktiv reiseleder
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