Budapest ~Donaus Pärla~ 4-8 okt 2019
Med härliga spa-bad, intressant historia och kultur i kombination med fantastisk mat och
vin är Budapest bästa stället för den som vill skämma bort sig själv lite extra!

Pris per person
8 995 kr/pers

Boka tidigt rabatt
Boka senast 7:e maj för 700 kr rabatt/pers

Enkelrumstillägg:
1 540 kr/pers

I priset ingår följande:
•
•
•
•
•
•

Gruppresa med flyg Luleå – Budapest 4 okt och från Budapest - Luleå 8 okt
Busstransfer till och från flygplatsen samt till utflyktsmålen
Boende 4 nätter med del i dubbelrum inkl. frukost på Roombach Hotel
Stadsrundtur med svensktalande guiden Kata dag 2
Välkomstmiddag med 3-rätters, 2 glas vin, mineralvatten, kaffe och livemusik dag 1
Besök på vingården, vinprovning och 3-rättersmiddag dag 4

Flygtider
4 oktober
Luleå - Arlanda 07:25 - 08:45
Arlanda - Budapest 14:30 - 16:55
8 oktober
Budapest - Arlanda 14:50 - 17:00
Arlanda - Luleå 19:35 - 20:55
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Phone: +46(0)921– 565 40
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Web: www.axessresebyra.se

Dag 1, 4 okt
Med avresa kl.07:25 från Luleå reser vi till Budapest med mellanlandning på Arlanda.
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 Roombach Hotel kan vi koppla av en stund i lugna ro. 17:30 gå vi i gemensam trupp till Károlyi restaurant.
På denna fantastiska restaurang 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, 5 okt
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 bvyer över staden.
Kl.13:00 avslutas rundturen och resten av dagen och kvällen är fri.

Dag 3, 6 okt
Frukost på hotellet. Resten av dagen fri.
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.

Dag 4, 7 okt
Denna dag erbjuder en fantastisk utflykt kl. 15:30 till en familjeägd vingård och vinkällare (Hernyák).
Även på denna resa finns vår svensktalande guide 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 unik miljö och en stor gästfrihet på denna vackra familjeegendom.
17:15 får vi avnjuta 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 och sen är resten av kvällen fri.

Dag 5, 8 okt
Efter frukost checkar vi ut från hotellet och hoppar på bussen till flygplatsen. Vi tackar underbara
Budapest för denna gång och reser vi hem med massa nya erfarenheter och härliga minnen!
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Övrig information och regler:
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1500 kronor per person för denna resa. Avgiften ska betalas senast 10 dagar från bokningsdatum.
Slutlikviden erläggs senast 40 dagar före avresa.
VIKTIGT! Om inte betalningen är oss tillhanda inom angiven tid riskerar du att förlora din plats.
Avbokning
Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar vid avbokning av resa.
Vid avbokning senare än 40 dagar före avresa är återbetalning inte möjlig.
Betalning
Betalning sker via bankgiro eller med kort på vårt kontor. All information angående betalningar får du tillsammans med din
bokningsbekräftelse.
Bokningsbekräftelse
När Du bokat Din resa får du en bokningsbekräftelse inom 10 dagar med uppgift om tid och plats för avresan, samt övrig
information som Du behöver. Kontrollera att allt som står på bekräftelsen stämmer med den bokning Du har gjort. Eventuella
felaktigheter måste anmälas omgående. Du ansvarar för att vi kan nå Dig på det telefonnummer eller den adress som Du angivit
vid bokningen.
Obs! Din bokningsbekräftelse gäller som biljett, under förutsättning att slutlikvid erlagts, och skall medtagas på resan. Sker
bokningen senare än 40 dagar före avresa ska hela beloppet betalas inom 24 timmar.
Reseförsäkring
Kontrollera att Din hemförsäkring ger ett fullgott reseskydd innan Du reser. Glöm inte att ta kontakt med försäkringskassan för
att få intyget som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige.
Gäster med speciella behov
Önskemål om t ex vegetarisk kost eller glutenfri mat skall helst meddelas vid bokningen. Eventuella handikapp bör meddelas, så
att vi kan hjälpa till vid val av resa och avråda från olämpliga resmål.
Förseningar
Vid olyckliga omständigheter av force-majeure-karaktär kan förseningar uppstå. Axess Resebyrå ersätter Dig inte för förlorad
arbetsförtjänst eller semesterdag vid sådana händelser. Tänk på att alltid ha en heltäckande reseförsäkring.
Pass/visum
Glöm ej att ta med giltigt pass. Det gäller som vår enda giltiga internationella id-handling. Ha passet tillgängligt i handbagaget.
Icke svenska medborgare ansvarar själva för eventuella visum som krävs för olika länder. Hör med berörda länders konsulat eller
ambassader.
Minimiantal
Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än deltagare än det antal som uppges i reseprogrammet för varje resa. Meddelandet
om inställande av resa lämnas senast 30 dagar före avresa. Denna resa har minimiantalet 10 resenärer.
Resegaranti
Axess Resebyrå har ställt erforderlig ekonomisk resegaranti till Kammarkollegiets förfogande. Det borgar för att vår verksamhet
håller hög kvalitet och att vi arbetar i enlighet med god etik. Du reser alltid tryggt med oss.
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