Flygtider
22 maj
Luleå - Arlanda 07:25-08:45
Arlanda - Budapest 12:10-14:20
25 maj
Budapest - Arlanda 15:00-17:10
Arlanda - Luleå 19:35 - 20:55

Budapest ~Donaus pärla~
22-25 maj

Allmän info
•

Vid resan ingår 2 st incheckade bagage/pers (20 kg) och ett
handbagage(10kg)

•

Alla tider anges i lokal tid, Ungern ligger på samma tid som Sverige.

•

Ungerns valuta heter Forint (HUF). 10 SEK ger ca 310 HUF

Bokning kan göras via
telefon, mail eller
direkt på vår hemsida.

~ Res med finess med oss på Axess ~
Urban & Lisa
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Axess Resebyrå i Boden AB
Drottninggatan 12
961 35 Boden

Phone: +46(0)921– 565 40
E-mail: info@axessresebyra.se
Web: www.axessresebyra.se

Gilla oss på Facebook

Pris: 8 165 kr/pers

Dag 3, 24 maj - Egentid & vingårdsutflykt

Boka senast 16:e december för 500 kr rabatt/pers
Ingår i resan
•

Flyg Luleå-Budapest t.o.r.

•

Hotelltransfer med svensktalande guide

•

Boende 3 nätter i tvåbäddsrum inkl. frukost på Hotell Erzsébet City Center***

•

Svensktalande reseledare och guide

•

Välkomstmiddag på Károlyi Restaurant
inkl.3-rätters middag, 2 glas öl/vin, mineralvatten, kaffe och livemusik

•

Vingårdsutflykt
inkl. transfer, vinprovning, vingård, 3-rättersmiddag och svensktalande guide

•

Stadsrundtur 3 timmar
Inkl. transfer och svensktalande guide

Valbara tillägg:
•

Enkelrumstillägg:

Efter frukost har ni möjlighet att upptäcka
Budapest på egen hand. Ungerns huvudstad
är en sammanslagning av två orter på
vardera sidan om floden Donau – Buda och
Pest. Med sitt kulturrika arv har Budapest det
mesta att erbjuda vad gäller museum, opera,
monument, kyrkor, statyer och många fler
sevärdheter.
Kanske vill ni passa på att besöka
Parlamentet, St: Stefans Basilika och
Operahuset eller ta en stund att strosa runt i den fantastiska saluhallen och upptäck alla de
lokala läckerheter som är till försäljning. Eller ta en tid för er själv och besök något av de
centralt belägna Ungerska termal-badhusen.

Kl. 15:30 är det äntligen dags för denna fantastiska utflykt
1 700 kr/pers

Dag 1, 22 maj – Ankomst och välkomstmiddag
Med avresa kl.07:25 från Luleå reser vi till Budapest med mellanlandning på Arlanda.
Bagaget går hela vägen till Budapest. När vi kommer till Arlanda går vi i samlad trupp till
Gate 30D och tar direktbussen till Terminal 5.
Vid ankomst till Budapest blir vi välkomnade av vår chaufför och den underbara
svensktalande guiden Kata. Under bussresan till hotellet får vi en introduktion om staden
och lite tips och goda råd från vår guide.
Efter incheckning på Hotell Erzsébet City Center så möter vi upp Kata i lobbyn kl.17:15. Då
vårt hotell ligger väldigt centralt så behöver vi bara gå 60 meter till vår restaurang. På
fantastiska Károlyi restaurant så får vi njuta av en välsmakande 3-rättersmiddag
tillsammans. Till middagen ingår även 2 glas vin eller öl, mineralvatten, kaffe och livemusik.

Dag 2, 23 maj – Stadsrundtur och egen tid.
Efter frukost så hämtar bussen upp oss kl.10:00 och vi ger oss iväg på en mysig
stadsrundtur. Kata följer med oss även här och kommer under tre timmar guida oss genom
denna vackra stad. Rundturen görs mestadels med buss och vi kommer att få se Pestsidan
med Hjältarnas Torg, Gellerbadet och Saluhallen. På den historiska Budasidan ser vi bland
annat Mattiaskyrkan och Fiskarbastionen kommer att få fantastiska vyer över staden.
Kl.13:00 avslutas rundturen och resten av dagen och kvällen är fri.

till en familjeägd vingård och vinkällare (Hernyák).
Även på denna resa finns vår svensktalande guide Kata med.
Här möts vi av en mycket trevlig och rustik miljö. Vinodlingen i
regionen har anor från 1700-talet. För närvarande får 82
druvsorter planteras i denna vinregion. Här kommer vi få
uppleva en naturlig men unik miljö och en stor gästfrihet på
denna vackra familjeegendom.
Kl. 17:15 avnjuts en fantastisk 3-rätters middag inkl.
vinprovning. Vi provar 5 viner och får en inblick hur odling och
lagring sker. Möjlighet till inköp finns självklart också i
vingårdens butik.
Ca 20:30 beräknas vi vara tillbaka på hotellet i Budapest.
Kvällen fri.

Dag 4, 25 maj - Avresedag
Efter frukost så har vi god tid på oss att packa innan vi checkar ut från hotellet och hoppar
på bussen till flygplatsen. Planet lyfter kl. 15:00 och vi beräknas vara framme i Luleå kl.20:55
Vi tackar underbara Budapest för denna gång och reser vi hem med massa nya erfarenheter
och härliga minnen!

