Budapest 5 – 9 oktober 2017
Alla tider anges i lokal tid, Ungern och Sverige ligger i samma tidszon
Observera att detta är ett utkast, tider och detaljer kan komma att förändras innan avresa
Allmän info
Hotellet heter Mercure Korona och finns på adressen Kecskeméti u. 14, att ha med adressen på papper är
rekommenderat vid taxiresor
Referenskod till flyget är 56U7Z5, den används tillsammans med ditt efternamn för incheckning och utskrift av
bagagetaggar och boardingkort.
Torsdag 5/10
individuell incheckning på Luleå airport, incheckningen stänger 06:50. Vi rekommenderar att skicka väskorna i god tid innan,
reseledare finns på plats från klockan 06:30. Vi beräknas landa på Arlanda 08:45 och vi flyger vidare från Arlanda 12:00 med
beräknad ankomst Budapest 14:10. Då vi har gott om tid på Arlanda så tipsar vi om det fantastiska utbudet av mat och dryck i
sky city samt terminal 5.
Vid ankomst till Budapest blir vi välkomnade av vår
svensktalande guide som tillsammans med dagens
busschaufför ska ta oss till vårat hotell, fyrstjärniga
Mercure Korona som har ett fantastiskt, centralt, läge i
den forna staden Pest. Området är stadens kommersiella
och kulturella centrum med flertalet gallerior, cafeer och
museum. På väg från flygplatsen får vi lite tips och goda
råd från vår guide. Vid ankomst till hotellet checkar vi in
och har några timmar fritt innan vår gemensamma
trerättersmiddag på restaurang Kiosk, restaurangen ligger
ungefär 1 KM från hotellet, vi går gemensamt från hotellet
18:45, vill någon hellre ta taxi ber vi er att meddela om
detta under transfern till hotellet så ser vi till att boka
detta åt er.

Fredag 6/10 Stadsrundtur – tillval 550 SEK
Bi träffas i hotellets lobby 09:50 för att låta vår svensktalande guide ta med oss på sightseeing av den vackra staden Budapest,
Matthiaskyrkan, Budapests slottsområde, fiskarbastionen, operahuset ochParlamentsbyggnaden är några platser vi får se och
höra lite mer om. Turen avslutas i den stora saluhallen där vi får provsmaka några riktiga läckerheter från Ungern, bland annat
ostar, korvar, Langos och ungerskt vin.

Saluhallen ligger ungefär 5 minuters promenad från hotellet.
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Lördag 7/10 Vingård med provsmakning – tillval 790 SEK
Vi möter upp vår guide i hotellets lobby klockan 09:45 för att starta vår resa till den lilla byn Etyek ungefär 25 KM från Budapest.
Vid ankomst besöker vi en familjeägd vingård där vi får se deras vinkällare och höra mer om hur produktionen går till, sen
övergår vi till provsmakningen av 6 olika vinsorter och får lära oss tekniker vid vinprovning, till provsmakningen ingår en tallrik
med kallskurna specialitéer till alla deltagare. Vi beräknas vara åter vid hotellet runt 16.

Söndag 8/10 Termalbad – tillval 610 SEK
Klockan 10 går bussen till Széchenyi Spa, badet är ett av de största i Budapest och invigdes redan 1913. Anläggningen består av
två byggnader och flertalet bassänger både inom- och utomhus.
Lån av handduk ingår i priset, glöm inte badkläder, tofflor och liknande. Transfer tillbaka till hotellet avgår 13:30, vill man stanna
kvar och ta sig tillbaka på egen hand går det bra.

Måndag 9/10
Det är dags för oss att tacka Budapest för denna gång och återvända hem till Sverige, bussen åker från hotellet klockan 11:30,
hotellets regler säger att utcheckning ska vara gjord klockan 10, hotellets bagagerum finns tillgängligt för er som önskar en sista
promenad eller liknande innan avresa. Vi beräknas landa på Luleå airport klockan 20:55 efter ca 2,5 timme långt uppehåll på
Arlanda.

Viktigt att passet är giltigt, Vänligen kontrollera detta i god tid innan avresa.
Glöm inte att medta Försäkringskassans EU kort i händelse av sjukdom på plats. Titta gärna också över er
reseförsäkring.
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