Budapest - Donaus Perle
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

20.08.2023
26.08.2023
7 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
4.895,-

Højdepunkter
Fiskerbastionen
To smukke bydele, Buda og Pest
Udflugt til Pusztaen med hesteshow
Udsigten fra Gellérthøjen
Aftencruise på Donau
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Budapest - Donaus Perle
Beliggende ved den vældige Donauflod har Budapest igennem tiderne spillet en central rolle for såvel den
handelsmæssige som den kulturelle udvikling i Øst- og Centraleuropa.
Ungarn har oplevet storhedstider og undertrykkelse og er i vore dage et land i rivende udvikling, og såvel
industrimæssigt som turistmæssigt er landet på vej frem med raske skridt. Vores rejse koncentrerer sig
primært om Budapest med alle dens seværdigheder, men vi får også lejlighed til at se nærmere på
omkringliggende steder og seværdigheder. Budapest er desuden kendt for alle sine termalbade, og det kan
kun anbefales, at man medbringer badetøj og prøver en af disse store badeoplevelser.
Vi bor på Hotel Ibis Budapest City South, et velfungerende hotel beliggende i Pestbydelen, og med
sporvognsstop ved hotellet. Alle værelser har bad/toilet og TV. Vi spiser morgenmad i hotellets restaurant.
Se mere om hotellet på vores hjemmeside.

Dagsprogram
Rejseplan
1. dag: Udrejse
Afrejse fra Sjælland, Fyn og Jylland og via Padborg til vores overnatningshotel syd for Dresden. Middag ved
ankomst.
2. dag: Bratislava og Budapest
Efter en god morgenbuffet kører vi ned gennem Tjekkiet og Slovakiet. I Bratislava nyder vi et lille ophold i
den centrale bydel, inden vi kører videre mod Budapest, hvor vi er fremme til aften.
3. til 5. dag: Udflugter
Udflugternes rækkefølge kan variere.
Vestlige Donaubred
Vi besøger den vestlige Donaubred, Buda. Vi nyder udsigten over Budapest fra Gellérthøjen, beliggende ca.
200 meter over Donaus niveau.
Herefter tager vi tovbanen op til Borghøjen, med borgpaladset, fiskerbastionen, Mattiaskirken m.m.Der bliver
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også lejlighed til på egen hånd at udforske borgkvarteret. Vi anbefaler, at du bruger eftermiddagen enten på
shopping i Pestområdet, eller måske prøver den berømte Gellért Spa. Rejselederen er naturligvis
behjælpelig med billetter m.m.
Pusztaen og hesteshow
Dagens udflugt går sydpå til Ungarns verdensberømte prærie – Pusztaen, hvor vi skal besøge en af de
lokale gårde, hvor cowboys giver en flot opvisning med heste. En meget fin og speciel oplevelse.
Østlige Donaubred - Halvdagstur
Formiddagen byder på en rundtur i hjertet af den østlige bydel, Pest, hvor vi til fods vil udforske byen og
bl.a. se Sankt Stefans Basilika, Heltepladsen, Strøget og Donaupromenaden. Frokosten kan man nyde på
en af de mange hyggelige caféer. Om eftermiddagen er der mulighed for en sejltur på Donau. Sejlturen
tilkøbes hos rejselederen.
Aftencruise på Donau
Tag med til en af de smukkeste oplevelser i Budapest - en aftensejlads på Donau, hvor de smukke broer og
bygninger er oplyst. Et fantastisk syn fra flodsiden. Efter sejladsen kører vi op på Gellérthøjen og nyder den
enestående udsigt over de prægtige bydele Buda og Pest samt Donaufloden. Sejlturen tilkøbes hos
rejselederen.
6. og 7. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden forlader vi Budapest og kører igen mod vores overnatningshotel syd for Dresden.
Middag ved ankomst. Næste dag går det videre mod Danmark og vores udgangspunkter.
Aftensmad i Budapest
Du er meget velkommen til at gå med rejseleder på restaurant. Vi får middag i Budapest for ca. 15 – 25
Euro.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

20.08.2023
26.08.2023
7 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program.
3-sengsværelse. Forplejning ifølge program.

6.395 Kr.
4.895 Kr.
4.895 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold, 6 x morgenmad, 2 x aftensmad, udflugter (ex. entréer)
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med ost og skinke: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugter ifølge program, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
20.08.2023 - 21.08.2023
21.08.2023 - 25.08.2023
25.08.2023 - 26.08.2023

Panorama Hotel
Ibis Budapest Citysouth
Panorama Hotel
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Alle afgange på rejsen "Budapest - Donaus Perle"
Afrejse
02.04.2023
07.05.2023
04.06.2023
20.08.2023
10.09.2023
15.10.2023

Hjemkomst
08.04.2023
13.05.2023
10.06.2023
26.08.2023
16.09.2023
21.10.2023

Dage
7 dage
7 dage
7 dage
7 dage
7 dage
7 dage

Pris fra
4.895,4.895,4.895,4.895,4.895,4.895,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

