2019 PÅSKEN I UNGARN - BUDAPEST - HÈVÌZ
Nyt fantastiske 11 dager fra 13. - 23. april i Ungarn!
Endelig flyr vi nå direkte fra Sola til Budapest tur-retur. Wizz Air med dagavgang til Budapest kalt for Donaus
Dronning. Vi kjører selvsagt gjennom byen på turen til Hèviz. Vi får en flott tur vestover i Ungarn i kjente områder, hvor
Balatonsjøen ligger. Landskapet rundt sjøen prydes av en aktiv vinproduksjon og landbruk. Vi bor alle nettene i Hèviz
på hyggelig nyrenoverte hotell Erzsébet Hotel bare 6 km fra Balatonsjøens vestre punkt. Her skal vi på Operettekonsert,
vi skal ut i aktive vinproduksjons- og landbruksområder. Hèvìz er en Uslipt Diamant for nordmenn. Vi nyter ferie i de
mest kjente SPA og Velvære by i Ungarn. Her ligger Europas største åpne Termal-vannkilde på 50 mål. En innsjø, som
kan garantere varme fr 28.—34 grader å svømme i og som aktivt benyttes nyttet i behandling og velvære. Området er
flatt og velegnet for sykkelturer, vandreturer og utflukter som vi selvsagt vil ta dere med på. Anne Kari arrangerer
disse aktivitetene under oppholdet. Her er duket for sosialt samvær, kulturopplevelser, skjele- og kroppspleie med
massasjer og behandling er inkl. Ønskes ikke behandling - kan det refunderes. Stikkord er sosialt og hyggelig samvær.
Dag 1.

Kl.12.00
Kl.14.15
Kl.16.45
Kl.20.15
Kl.20.45

Lørdag 13. april

STAVANGER - BUDAPEST - HÈVÌZ med direktefly - Wizz Air

Fremmøte på Sola for innsjekk med Wizz Air direkte til Budapest.
Flyavgang fra Sola — mat og drikke kan kjøpes om bord på flyet.
Ankomst til Budapest flyplass med tollklarering. Vi drar videre med buss til Heviz.
Ankomst til vårt hotell i Hèviz.
Middag sammen i vårt hotell i restauranten i Erzsébet Hotel i Hèviz.
Dag 2
Søndag 14. april
HÈVÌZ – EN USLIPT DIAMANT Å OPPLEVE FOR NORMENN
Kl.07.-10.00 Frokost på hotellets restaurant sammen med kjente og kjære i reisefølge.
Kl.10.00
Det er søndag og vi nytter anledningen til å bli kjent i Hèviz. Sammen går vi gjennom
byens gater, viser hyggelige turveier, byens store sjø med parkanlegg - her er lett å bli
kjent samt finne frem. På denne turen stopper vi og har det hyggelig med en forfriskning
samtidig som vi vises kjekke restauranter, alle konditoriene, frisørene, optikerne som vi
benytter, shoppingmuligheter, hvor lokal markedet er og ulike andre tilbud.
Kl.13.00
Sammen finner vi en av de kjekke plassene å spise lunsj sammen til svært kjekke priser.
Kl.19.30
Felles middag.
Dag 3

Mandag 15. april

Termalbadet - Hévíz sjøen 27 til 34 grader

HÈVÌZ MED VELVÆRE OG HYGGE - SYKKELTUR - VANDRETUR.

Kl.07.-10.00 Frokost pågår i restauranten mens legesjekk gjøres sammen med Anne Kari som
oversetter. Etter hvert tildeles massasjetimer til alle på en timeplan. Badeklokke for
Termalsjøen fikser vi og alt ligger vel til rette for å nyte dette fantastiske mineralvatnet.
Badering anbefales, grunnet oppdriften i dette deilige varme termalvannet innendørs på
33/34 grader. Fantastisk for bevegelse og oppmyking av ømme ledd og stive muskler.
Ellers svømmetur i 26 grader utendørs i badedammen på 50 mål er ettertraktet for de
sprekeste og gjør virkelig underverker.
Kl.19.30
Om kvelden samles vi alle til god middag i hotellets restaurant.
Dag 4

Tirsdag 16. april

HÈVÌZ - KURBYEN - AKTIVITETER ARRANGERES AV Anne K.

Dag 5

Fra 17. april - 22. april

HÈVÌZ - DEILIGE DAGER I KURBYEN - KONSERT DEN 18. april

Dag 12

Tirsdag 23. april

HÈVÌZ - BUDAPEST - Stavanger med fly direkte - Wizz Air

Utendørs bade temperatur i Héviz-sjøen
om vinteren ligger mellom 26 og 28

Kl.07.-10.00 Frokost på hotellet
Kl.10.00
Til avtalt tid kan vi sammen med Anne Kari samles for å ta en runde med
turist toget. Det er enkleste måte å få en oversikt over byen og området. På toppen ved
vinbergene kan vi så gå av for å spasere opp en flott vandrevei opp til de private små
vingårdene som til og med har egen restaurant. Vi kan forfriske oss med egenprodusert
vin fra egen vinhage. Om det passer får oss et lett måltid med lokal mat. Blir vi mange
kan Anne Kari bestille så det går raskere.
Kl.13.00
Lunsjtid - Etterpå kan vi velge å ta toget til bake eller en kort vandring på egen hånd.

Héviz katolske kirke.

Kl.07.-10.00 Frokost inntas av hver enkelt. Alle passer sine avtaler om massasjetider og går til
bading mår det passer. Ellers er her masser av 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 timebestilling.
Ta alltid med ditt timekort når vi vil bestille andre ting manikyr, pedikyr - fotpleie,
På hotellet er det og sauna og boblebad. 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 og massasjer, bading utflukter etc.
Kl.19.30
Felles middager i restauranten. Ved kveldsutflukter spiser vi lunsj på hotellet i stedet.
Kl.05.30
Kl.06.00
Kl.09.05
Kl.11.05
Kl.13.40

Vi må opp for å ta nistepakken med oss fra hotellet og dra til Budapest for hjemreise.
Vår buss kjører på sørsiden av Balatonsjøen tilbake til flyplassen. Toalettstopp.
Innsjekk på Wizz Air sitt fly direkte til Stavanger.
Flyavgang direkte til Stavanger med Wizz Air. Mat og drikke kan kjøpes om bord.
Ankomst Stavanger og vel hjem. Husk setebevis for taxfree handel.

Operettekonsert i Festetisc-slottet

Pris pr. person i dobbeltrom ved 20 betalende kr. 12 500,Depositum faktureres med kr. 3500,Inkludert:
Tillegg:
* Fly t/r SVG - Budapest direkte med Wizz Air inkl. flyskatt
* Enkeltrom kr.1.150,* Bagasje for innsjekk 20 kg ( PS. handbagasje spesialmål )
* Drikke til middager
* Busstransport Budapest — Hévíz t/r
* Ekstra utflukter tilbys på plass
* 10 netter i Hévíz inkl. 10 frokoster og 10 middager
* Beauty-pleie, briller, tannlege
* Legesjekk og 6 massasjer a 30 minutter
* Operettekonsert m. transport på slottet i Keszthley den 18. 04
* 7 entreer i Hévíz sjøen under oppholdet.
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen assisterer under veis og lager arrangement og aktuelle utflukter.
PS: Ved påmelding oppgis navn som står i pass, adresse, fødested, fødselsdato og passnummer — gyldig minst 6. mnd.

Alle reisende må ha reiseforsikring inkl. 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 forsinkelser, økning i flyavgifter, oljetillegg og valutakurser.
Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe Tlf. 51425744

Slottet Festetisc i Kestheley -By 6 km å gå

Mobil 909 77 141

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

