SPA og Velværetur - Påsken i Hèvíz - Ungarn
9 dagers tur 11. - 19. april 2017
Flott tur gjennom Ungarn mot vest fra Budapest. Vi lærer å kjenne Balatonsjøen med
omkringliggende landskap. Vi skal bo 6 km fra Balatonsjøens vestre punkt. På turen ser vi aktive
vinproduksjons- og landbruksområder. Hèviz er velkjent for sitt SPA og har Europas største åpne
Termal-vannkilde: et tjern på ca. 50 mål som blir aktivt nyttet i behandling og velvære. Området
er flatt og velegnet for sykkelturer, vandreturer og utflukter. Anne Kari arrangerer utflukter
under oppholdet på det hyggelige Hotel Erzsébet. Her er duket for sosialt samvær kombinert med
skjele– og kroppspleie - det er stikkord for Hévíz-oppholdet vårt.
En sammenfattet orientering om Hévíz og vårt hotell. Erzsébet Hotell serverer frokost fra 07.00 -10.00.
Middager er på hotellet om kvelden, alternativt spiser vi lunsj på hotellet - vi vil jo tilby noen kveldsutflukter.
Hotellet har egen behandlingsavdeling med 2 leger. Kona driver ”Beauty-avdeling” og har spesialfag innen hud og
kosmetikk. Dr. Pharsan er vår revmatolog! Her er tannlege, fotpleier, frisør og optiker med moderne briller til
lave priser sammenlignet med norske priser. Behandlinger er tilpasset etter timeplan og ekstra bestiller en selv
skjønnhetspleie, manikyr, pedikyr, fot-massasje samt ansikts- og antistress massasje til rimelige priser. Hévízsjøen ligger bare 200 meter fra hotellet. Tusener av menneske kombinerer ferie og behandling og stedet er
velkjent for sine tilbud i hele Europa. Den 50 mål store termalinnsjøen har en utendørs temperatur på 26 - 28
grader og innendørs 32-34 grader hele vinteren. Vannet er mineralholdig og har vært benyttet til behandling i
flere 100 år. Selve byen Hévíz ( 5.000 innb.) er en herlig perle med koselige små gater, kaféer, konditorier,
parker og fint turområde rundt. Her er mange hyggelige butikker med sko og klær til hyggelige priser. Det bugner
av flotte håndarbeider i form av broderte duker etc. Her er krystall og billige skinnvarer. Byen Kesztheley har et
fantastiske slott, - hvor vi av og til er heldige og kan få med oss en flott operettekonsert i speilsalen. Slottet
tilhørte eiendommen til Greven av Festetisc, som hørte til imperiet til Maria Theresia - Habsburger den gang
Østerrike-Ungarn var et stort imperium i mellom Europa og omfattet Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Kroatia,
Slovenia og deler av Italia, Romania og Serbia dessuten var også Bosnia Herzegovina annektert. Her var det at
«skuddene» i Sarajevo var «Begynnelsen på slutten» av imperiet. Gled deg til påskeopplevelser i Ungarn.

Dag 1.
Kl.07.15
Kl.08.15
Kl.10.40
Kl.13.00

Tirsdag 11. april
Stavanger - Budapest - Hévíz
Fremmøte på Sola for innsjekk med Norwegian via Oslo til Budapest.
Flyavgang fra Sola. Vi går transitt i Oslo og flyr videre.
Flyavgang til Budapest med ankomst kl. 13.00.
Ankomst til Budapest flyplass.
Vår buss kjører på sørsiden av Balatonsjøen til Héviz. Stopp for lunsj underveis.
Vel fremme skal vi nyte 8 netter med aktiviteter og velvære. Reiseleder organiserer
utflukter dvs. konserter, til vindistrikter dessuten sykkeltur og vandretur — ja hva dere
måtte ønske. Felles middag på vårt koselig hotell i Heviz kl. 19.30.

Termalbadet - Hévíz sjøen 27 til 30 grader

Utendørs bade temperatur i Héviz-sjøen

Dag 2
Onsdag 12. april
Hévíz - Kurbyen med alle sine tilbud!
Kl.07.-10.00 Frokost i restauranten.
Kl.10.00
Starter legesjekk og tildeling av massasjetimer. Badeklokke for Termalsjøen hentes i
resepsjonen. Badering anbefales grunnet oppdriften. Deilig varmt avslappende og
forfriskende vann gjør underverker. Vi blir raskt kjent med stedets fasiliteter og
Kl.19.30
Om kvelden samles vi alle til god middag i hotellets restaurant.
Dag 3 - 8
13. - 18. april
Hévíz - Deilige dager i kurbyen
Kl.07.-10.00 Frokost. Under oppholdet nyter vi planlagte massasjer og behandlingstilbud.
Vi koser oss sammen med nye og gamle venner. Anne Kari er behjelpelig med synsprøver og tilpassing av brilleinnfatninger for de som ønsker det. Vil du til frisør hjelper
hun med timebestillinger etc. Husk å ta med timekort for bestillinger av fotpleie,
manikyr etc. Vi går til Hévíz sjøen for bading, eller nyter boblebad og saunaen på
hotellet. Alle trives her i de smale gatene, hyggelige kaféene og butikkene. Vi spiser
lunsj sammen med kjente fra gruppen i en av de mange restaurantene. Det passer vi
inn mellom aktiviteter:massasjer, bading og utflukter etc.
Kl.19.30
Felles middag i restauranten. Ved kveldsutflukter endrer vi middag til lunsj inkl.
Dag 9.
Onsdag 19. april
Budapest - Stavanger
Kl.07.-09.00 Frokost på hotellet og avreise til Budapest.
Kl.09.00
Turen går tilbake til Budapest for hjemreise med Norwegian via Oslo.
Kl.13.30
Flyavgang via Oslo til Stavanger med Norwegian.
Kl.16.00
Lander vi i Oslo og handler taxfree før vi tollklarerer og dra videre 18.15 til Sola.
Kl.19.05
Ankomst Stavanger og vel hjem.
Pris pr. person i dobbeltrom ved 20 betalende
kr. 12.900,Inkludert:
Tillegg:
* Fly t/r SVG - Budapest inkl. flyskatt
* Enkeltrom kr.1.450,* Busstransport Budapest — Hévíz t/r
* Beauty-pleie, briller, tannlege
* 8 netter i Hévíz inkludert frokost og middag
* Drikke til middager
* 1 entre pr. dag i Hévíz sjøen
* Ekstra utflukter tilbys på plass
* 1 legesjekk og 6 massasjer a 30 minutter m. dyktige massører,
* Tillegg for andre flytider etc.
som gir tilrettelagt behandling.
* Tillegg konsert m. transport ca. kr. 250,* Reiseleder Anne Kari T. Fossen er behjelpelig m. og arrangerer etc.
Depositum faktureres ved påmelding kr. 4200,PS: Ved påmelding oppgis navn som står i pass, adresse, fødested, fødselsdato og passnummer.

Héviz katolske kirke.

Operettekonsert i Festetisc

HUSK: Passet skal være gyldig 6 måneder etter hjemkomst. Alle reisende må ha reiseforsikring inkludert avbestillingsforsikring og Europeisk Helsetrygdkort som man kan bestille på HELFO sine hjemmesider www.helfo.no

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen, samt tillegg
dersom vi splitter ut billett til og fra en annen flyplass. Ellers tar vi forbehold om ruteendringer,
forsinkelser, økning i flyavgifter, oljetillegg og valutakurser i 2017.
Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe tlf. 51425744

Slottet Festetisc i Kestheley - nabobyen

Mobil 909 77 141

www.idereiser.no
Email.ide@idereiser.no
*Grupper *Individuelle *Flybilletter *Hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer *Firmaturer

