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BUDAPEST
Avreise 10.desember - 4 dager KUN kr. 5990,-

Julemarked i
Budapest
Duften av gløgg og
skorsteinskaker fyller
Budapest-luften når vi nærmer
oss julemarkedene. Byen er
utsmykket i gull, julelys lyser
opp i gatene, og den mest
fremtredende oppgaven til
høytiden venter på oss: jakten
på de beste julegavene.
Budapest har heldigvis mange
stressfrie og vennlige
kjøpesentre for å skaffe seg
alle dine kjære gaver og
spesielle overraskelser - noen
ganger, til og med alt på ett
sted. Men vi liker julemarkedene best ettersom det
er en utmerket mulighet for å
kombinere sin opplevelse,
shopping og sanseinntrykk.
Her i Budapest kan vi nippe til
en varm kopp te, lytte til
utendørs konserter, kikke på
arkitektur, kunst og Håndverk.
Denne byen har alt! Uansett
om du er på jakt etter
julegaver, førjulskos, kultur
eller andre opplevelser!

Dag for dag program
Dag 1: Gardermoen - Budapest
Vi møtes på Gardermoen på morgenen for å
sjekke inn på vårt direkte fly til Ungarns
hovedstad Budapest. Selv flytiden tar 2 t og 20 min, og vi
lander på formiddagen. Etter pass og tollkontroll tar vi plass i
vår ventende buss som tar oss til vårt flotte hotell; Leonardo
Hotel Budapest. Hotellet ligger i buisnessområdet ,
Ferencvaros, med gåavstand til det meste.
Resten av dagen til egen disposisjon for de som ønsker eller
bli med reiselederen for å oppleve julemagien i byen her.
Felles middag om kvelden.
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Dag 2 - 3: Budapest
Vi har nesten 3 hele dager til rådighet her i Budapest. Etter
frokost dag 2 møter vi vår lokalguide i hotellets resepsjon.
Guiden vil vise oss det beste av denne vakre, arkitektoniske
byen som tilbyr oss en enestående kombinasjon av kultur,god
mat og termiske bad. Vi har egen buss til guidingen, men noe
vil også være til fots.
Budapest er inndelt i to ved elven Donau og består av byen Buda på
den ene siden: med sine termiske bad ved foten av den spektakulære
Gellért-høyden, kongeslottet og Matthias kirken, alt i alt utstråler
Buda ro og fred. På den andre siden ligger Pest, levende og livlig, med
en rekke museer som er rike på kulturelle og historiske skatter,
ekstraordinær Secessionist-arkitektur, det majestetiske parlamentets
bygning anses som en av de mest fantastiske i verden, St. Stephen's
Basilica er omgitt gågater, og vi burde også se det fullstendig
renoverte jødiske kvarteret og Slottsområdet.
Mens tradisjonell goulashsuppe har et veletablert rykte, har den
kulinariske revolusjonen også sneket seg inn i Budapest.
Bare å glede seg! Det vil bli lagt opp til felles middager for de
som ønsker.

Reisefakta:
• Flyreise t/r Oslo - Budapest
• Transfer fra flyplassen til

hotellet t/r
• 3 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom på
Leonardo Hotel Budapest 4*
• Guidet rundtur med lokalguide

og egen buss
• 3 frokost
• 1 middag
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 1090,Reisevaluta: debet-og/eller
kredittkort. Ungarske Forinter
veksler vi i Budapest.

Dag 4: Budapest - Oslo
Etter en rolig start på dagen sjekker vi ut av hotellet, men vi
har fortsatt god tid i denne perlen av en storby. Vi oppbevarer
koﬀertene på hotellet mens vi nyter av jule atmosfæren noen
timer til. På ettermiddag reiser vi til flyplassen for å fly tilbake
til Oslo. På Gardermoen takker vi for koselig reisefølge og
ønsker alle vel hjem.

