
Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe  tlf. 51425744    Mobil 909 77 141  
www.idereiser.no     Email.ide@idereiser.no 

*Grupper *Individuelle *Flybilletter *Hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer *Firmaturer  

Vannliljene i Hévíz sjøen 

           Bade temperatur i Héviz bad 32 grader 

Héviz katolske kirke.  

Sykkelsti langs Balaton  

Héviz sjøen fra fly foto  

2020  NYT VELVÆRE I UNGARN  - HÉVIZ 

VI FLYR STAVANGER  - BUDAPEST TUR— RETUR MED  NORWEGIAN VIA OSLO 

Fra 3. til 12. februar    
Med fly til Budapest via Oslo og buss til Héviz etter ankomst er vi fremme på ettermiddagen. Turen kjøres på sørsida av 
Balaton sjøen. Byen ligger nær aktive vinproduksjons - og landbruksområder. Byen er viden kjent som SPA og Velvære by 
grunnet Termal Furdø  - Europas største termalvanns kilde. Sammen med massasje foreslås bading i termalvannet og det 
har vist resultater for både reumatikere og leddlidende i flere hundre år. Heviz sjøen er 50 mål stor og er Europas i sitt 
slag.  Kilde, hvor vannet kommer fra en naturlig vannkilde på 1000 meters dyp. Temperaturen er fra 27 grader utendørs til 
34 innendørs i den overbygd bassengdelen.  På denne reisen får en og mulighet til sykkeltur, vi lager vandreturer og hver 
dag nyter vi å svømme i termalvannet. Her er duket for sosialt samvær kombinert med et bredt tilbud med « beauty be-
handlinger av proffe aktører « samt ulike typer massasje og velvære for både kropp og sjel.   
Behandlings – og velværeavdelingen ledet av Dr. Pharsan som tilrettelegger våre behandlinger. Etter legesjekk blir time-
plan satt opp for oss og deretter kan dagene nytes til fulle i kurbyen.  Hèviz har kun 5000 innbyggere, men stedet har nest 
mest hotell senger i hele Ungarn og er en kjent og velorganisert Kur-by. Her tilbys alle mulige behandlinger for både                 
reumatikere og psoriassisplagede hos spesialister på området. Stedet er velegnet for alle,  -  og for de som bare ønsker          
avslappning og velvære. Ansiktspleie tilbys på vårt hotell og avdelingen drives av lege og kosmetolog Dr. Eva Nevery. Her 
er valget ditt vedrørende alle type beauty-behandlinger, masker, pedikyr og manikyr, tatovering av bryner og eyeliner. Ja 
hva en måtte trenge. Frisør koster 1/3 del av    hjemme i Norge — Lilla med  « Loreal salongen »besørger dette. — Så vent 
gjerne med frisørtimen.  I tillegg har de flinke optiker. Tannbehandling hos Tannlege Peter Varadi er òg mulig. Peter Varadi 
er oralkirurg og setter inn implantater ellers vanlig tannlegebehandling, med godkjennelse i Norge. Se www.varadident.hu.  
 

Ellers kan vi anbefale et utbud av aktiviteter i denne kjekke byen. Det være seg sykkelturer langs Balatonsjøen, vandreturer 
i vinbergene og høydedraget over Hèviz eller for interesserte kan vi lage vinsmaking og vinturer.  Restaurantene serverer 
tradisjons mat, som også er svært rimelig for vår lommebok. Forretninger er åpne hele dagen frem til kl. 18.00.  Til din 
orientering er det golfbane 6 km borte, sykkelmuligheter er optimale og vi befinner oss bare  7 km fra Balatonsjøen. Vi har 
både elektriske og vanlige sykler til leie, for den som vil ut på tur.  
 

DAG 1  Mandag 3. februar   SOLA - BUDAPEST   
Kl.07.00 Fremmøte Sola for innsjekk med Norwegian til Budapest via Gardermoen.  
Kl.08.20 Flyavgang fra Stavanger til Gardermoen kl. 09.15   
Kl.10.45 Flyavgang videre fra Gardermoen til Budapest med ankomst kl. 13.05 
Kl.13.05 Ankomst til flyplassen og bagasjehenting før vi fortsetter med buss drar direkte via   
  Budapest til Héviz. På turen kjører vi på sørsiden av Balatonsjøen til Hèviz. Anne Kari   
  besørger forfriskninger underveis.   
Kl.17.00 Ankomst Héviz for innsjekk på våre rom på Erzsebet hotell midt i byen.   
 

DAG 2  Tirsdag 4. februar    HÉVÍZ  
Kl.07.-10.00  Frokost serveres i restauranten.          
  Vi går til legesjekk sammen med Anne Kari som oversetter. Videre får vi tildelt våre etter 
  avtale med legen, som setter opp timelisten vår. Denne trivelige plassen Hèviz er stedet 
  alle elsker. Videre får vi badeklokke til termalsjøen, hvor det er en fornøyelse å bade. 
  Ellers finner vi over alt kjekke restauranter, hvor vi kan spise sammen til lunsj. Flott turom
  råde og for den som ønsker kan en leie  - EL Sykkel. Vandretur mot kirken og vinhagene 
  er flott med mange steder å stoppe for forfriskninger. Det er duket for kjekke dager.  
Kl.19.30 Alltid felles bespisning i restauranten hos Margit.  
 

DAG 3  Onsdag 5. februar   HÉVÍZ  -  AKTIVITETSDAG LOKAL  
Kl.07.-10.00  Frokost serveres hver dag i restauranten. Massasje og beauty nytes for de som vil det.   
  Frisør, pedicure og manicure. Her florerer av mulige aktiviteter å finne på sammen med   
  reise venner. Når en er kjent med Héviz sjøen, fikser vi badetid inni mellom bestillingene 
  ellers. Ellers hjelper vi med aktiviteter. 
Kl. 19.30 Felles middag i restauranten og samling for de som ønsker felleskap    
  sammen i den hyggelige baren med Margit.  
 

DAG 4  Torsdag 6. februar  HÉVÍZ  - TUR TIL KESZTHELY  
Kl.07.-10.00  Frokost serveres og inntas til passende tid for hver enkelt i restauranten.  
Kl. 12.30 Sammen tar vi  lokalbussen til Keszthely og besøke slottet Festhetics.  Slottet er i dag   
  statens eiendom, men var eid av en Østerriksk-Ungarsk fyrste, som faktisk starta Europas 
  første landbruks skole her. Vi tar rutebuss tilbake etter å ha sett Marsipanmuseet, dokke
  museet og spasert i den gågata, som går fra slottet gjennom byen. Vi benytter rutebuss 
  tilbake til vårt hotell på ettermiddagen.  
Kl. 19.30 Felles middag om kvelden på hotellet    
 

DAG 5  Fredag 7. februar  HÉVÍZ  
Kl.07.-10.00  Frokost serveres og inntas til passende tid for hver enkelt i restauranten.  
  Dagen går med aktiviteter iflg. program og reiseleder hjelper med hva dere måtte 
  ønske. Vandreturer — sykkeltur. Lunsj spiser vi med gode venner på restaurant.  
Kl. 19.30 Felles middag i hotellets restauranten og samling for de som ønsker i baren.  

                    Festetics  slott i Keszthely  

SPA - SOSIALT SAMVÆR OG VELVÆRE ER STIKKORD  



DAG 6   Lørdag 8. februar   HÉVÍZ     
Kl.07.-10.00 Frokosten inntas i restauranten. Dagens massasjer passer hver og en på selv. Nyt  
  dagen med behandling og svømming. Lunsj sammen med reise venner.       
Kl.19.30 Middagen spiser vi sammen på hotellet. Mulig vi kan besøke den nye danseplassen i   
  Coop Senteret.     
 
DAG 7  Søndag 9. februar  HÉVÍZ -  BLÅTUR MED ANNE KARI I ZALA REGIONEN        
Kl.07.-10.00 Frokosten inntas i restauranten. 
Kl.11.00 Nå er vi klar for en blåtur i omegn. Det er kjekke naturområder og mange hyggelige  
  plasser å besøke i Zala regionen. Anne Kari har en Blåtur som ingen andre lager. Gled  
  dere til et annerledes opplegg. 
Kl.13.00 Spiser vi lunsj sammen på restaurant på turen.   
Kl.16.00 Forventer vi å være tilbake på vårt hotell.  
 
DAG 9   Mandag 10. februar  HÉVÍZ  - KVELDENS MIDDAG PÅ REBLAUS I VINBERGET     
Kl.07.-10.00 Frokosten inntas i restauranten. Vi nyter dagen og behandling.  
  Badekortet virker så bading er en selvfølge og etterpå nytes lokale aktiviteter.   
Kl.12.-15.00 Lunsj på hotellet i stedet for middag om kvelden.   
Kl.18.00 Felles middag på Restaurant Reblaus i vindistriktet over Héviz og transport inkludert. 
 
DAG 8   Tirsdag 11. februar   HÉVÍZ   
Kl.07.-10.00 Vi spiser frokost sammen med reise-venner i hotellets restaurant.  
  Vi går til vår behandling og dagen går med til bad i Héviz-sjøen og ellers til tur eller   
  aktiviteter som reiseleder måtte lage.    
Kl.18.00 Felles middag.  
 
DAG 10 Onsdag 12. februar   HÉVÍZ - BUDAPEST - STAVANGER via Gardermoen    
Kl.07.-08.15 Frokosten inntas i restauranten. Vi pakker koffertene og gjør oss klar for hjemreise. 
Kl.08.15 Busstransfer fra Hèviz tilbake til Budapest for å fly tilbake til Stavanger.    
Kl.11.30 Ankomst til flyplassen for innsjekk med Norwegian.    
Kl.13.45 Flyavgang med Norwegian til Stavanger via Gardermoen kl. 16.15 
Kl.18.10 Flyavgang med Norwegian til Stavanger. 
Kl.19.05  Ankomst Stavanger Lufthavn Sola. Husk setelappen for taxfree handel. 
 
 
 

Pris pr. person i delt dobbeltrom  kr. 11 500,-    
 
 

Inkludert:           Tillegg:     
* Fly t/r SVG  - Budapest  - Stavanger inkl. flyskatt          * Enkeltromstillegg kr.900,-               
* Busstransport på transfer fra og til Budapest iflg. program     * Sykkel leie EL sykkel  
* 9 overnattinger på et Erzsébet Hotel inkl. halvpensjon ( lunsj el. middag )  * Drikke varer til middager/lunsj  
* 6 x 30 minutter massasje inkl. 1 legesjekk på kur-hotellet Erzsebet   * Lunsjer  
* 8 entrer i termalvannet i Hévíz sjøen - 50 mål stor.     * Pedicure og manicure                      
* Blåtur søndag 9. februar inkl. lunsj. Anne Kari     * Beauty behandling 

* Middag en kveld i Restaurant Reblaus i vinområdet i Hèviz    * Andre utflukter i distriktet                   

* Utflukt m. buss til Kezsthely m. lokalbuss inkl. besøk i Festhetics Slott       organisert av reiseleder                         
* Reiseleder fra Idèreiser as Anne Kari T. Fossen     * Tannbehandling  
* Turistskatt er inkludert        * Konsert  

                      
FØRSTE MANN TIL MØLLA! Påmelding så snart som mulig grunnet grupperegler fly.   
Etter påmelding faktureres depositum på kr. 4200,- 
 
 

HUSK: Oppgi navn som står i pass, adresse og fødselsdato og passnummer HUSK: 
Passet ditt må være gyldig minst 3 mnd. etter hjemkomst på reise  i Europa. 
HUSK: Reiseforsikring inkl. avb. ved sykdom og www.helfo.no ( tidl. E 111 ) 
 
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen i 
2020. Det være seg ruteendringer endringer i valuta, avgifter, flyskatter,                              
miljøavgifter, olje-tillegg som kan influere på prisen etc.  
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