2018 SPA OG VELVÆRE I HÈVÍZ I UNGARN
fra 17. - 24. september - direktefly tur—retur

DAG 1.

Tirsdag 17. september

Kl.14.00
Kl.15.25
Kl.18.00
Kl.18.30

Fremmøte for innsjekk med Wizz Air direkte til Budapest
Flyavgang fra Stavanger til Budapest
Ankomst til Budapest drar vi med buss på nordsiden av Balatonsjøen til Hèvíz.
Bussen drar til Balatonfüred på nordsida av Balaton og videre til Hèvíz og vårt Erzebeth Hotel.

DAG 2.

Tirsdag 18. september

Kl.07.-10.00
Kl.19.30

Frokost serveres i hotellets restauranten og i løpet av morgenen får vi legesjekk og blir tildelt vår
første massasje direkte. Blodtrykk og helsesjekk hører med før legen anbefaler behandlinger.
Entre og bading i Heviz Thermal sjøen. Vi nyter velvære.
Felles middag på vårt hotell.

DAG 3.

Onsdag 19. september

HÉVÌZ - Bading i Hévìz termalsjøen / nyte SPA avdeling

Kl. 19.30

Frokosten nytes om morgenen og en kan glede seg til å prøve noen av de gode massasjene,
behandlingene og selvsagt må en prøve den deilige termalvanns innsjøen i Hèviz. Vi har inkludert
et 3 timers kort til sjøen, for at deres skal kunne nyte solseng og bad i noen timer. Ellers er denne
flotte byen full av koselige restauranter, hvor både forfriskning og meny er tilgjengelig til utrolige
priser. For damene er det et must å prøve ” Beauty avdeling,” manikyr og pedikyr. Frisøren
Loreal like ved hotellet er en fantastisk flink frisør og her er det billig kontra norske priser. Trenger
en briller besøk Optika og si at dere kommer fra Idèreiser as. Briller av topp kvalitet til makeløs
pris. Tannlege Varadi anbefales for tann rens - norsk autorisasjon.
Middag på hotellet.

DAG 4.

Torsdag 20. september

HÉVÌZ - Velvære og KONSERT

Kl.07.-09.00

Kl. 18.00

Frokosten inntas på hotellet. Formiddag til nytelse, massasje og bading. Lunsj sammen med gode
venninner. Vi venter på syklistene for om kvelden spiser vi sammen. Om kvelden skal vi til
Festetich slottet hvor Europas første landbruksskole ble etablert i Keszthely slottet har en vakker
hage som vi opplever når si skal på konsert sammen med resten av gruppen.
Jentene samles til felles middag og kl. 19.10 avreise til konsert i Kesthely Slott.

DAG 5.

Fredag 21. september

HÉVÌZ - Nytelse og velvære

DAG 6.

Lørdag 22. september

HÉVÌZ - Vinplukking på vinmark, laging og Gulasj koking

Kl.07.-10.00

Frokost på hotellet før dagen benyttes i de kjekke omgivelsene.
Spa på formiddagen - utflukt etter lunsj på hotellet kl. 14.00.
Etter lunsj som vi spiser på hotellet er vi klar til transfer til vinmarkene. Her får vi tildelt spann og
får delta i vindrueplukking. Druene skal males etterpå og vi sterke jentene kan både male og
plukke. Det er selvsagt med forfriskninger under veis mens Gulasjen koker. - dette er noe nytt vi
aldri har gjort før - gled dere!
Kvelden middag blir Gulasj i store mengder med god drikke og utearrangement på ved
vinmarkene. Hjemtransport til hotellet når det passer oss som best!

Kl. 07.-10.0

Kl.07.-10.00
Kl.19.30

Kl.14.00

Kl. 19.30

DAG 7.

Kl. 07.-10.00
Kl. 12.30

HÉVÌZ - SPA og Velvære i Kurbyen

HÉVÌZ - SPA og Velvære i Kurbyen

Bade temperatur i Hévìz-sjøen fra
26 utendørs til 34 grader innendørs

Frokost serveres i hotellets restauranten
Middag om kvelden.

Søndag 23. september

Hévìz katolske kirke.

HÉVÌZ — bading på formiddag - Hesteshow - Utflukt

Kl. 17.30
Kl. 19.30

Frokost på hotellet før dagen benyttes i de kjekke omgivelsene.
Bussen står klar og tar oss med til Balatonlelle. Her venter et forrykende hesteshow og god lunsj
på anlegget. Restaurant med stråtak, vinkjeller og hestedressur på høyt plan. Her får en oppleve
tillit og kjensler mellom kusk og hest.— Fantastisk spennende.
Vi forventer å være tilbake på hotellet.
Middag på hotellet.

DAG 8.

Mandag 24. september

Kl.07.-08.15
Kl.12.35

Frokosten inntas i restauranten frem til avreise kl. 08.30 tilbake til Budapest.
Flyavgang fra Budapest til Stavanger direkte med Wizz Air - bagasje 20 kg innsjekka og spesial
mål på handbagasje opptil 8 kg som blir sjekka målene på ved innsjekk. .
Ankomst til Stavanger med Wizz Air - taxfree handel - husk setelappen på flyet.

Kl.15.00

Vannliljene i Hévìz sjøen

Hévìz sjøen fra fly foto

HÉVÌZ - STAVANGER

Pris pr person ved SPA opphold ca. kr. 13 500,-

Depositum faktureres med kr. 4200 etter påmelding.

Inkludert gruppe:
Tillegg:
* Fly tur-retur med Wizz Air SVG BUD
* Single rom kr. 1100
* Busstransfer til og fra flyplass
* Beauty, frisør, etc.
* 7 netter på hotell med halvpensjon
* Drikke til maten
* Konsert, Hesteshow, vinplukkeutflukt m. mat
* Eventuelle entreer
* Legesjekk og 6 massasjer 25 minutter
* 5 entre i Thermalsjøen - ca. 32-34 grader
* Reiseleder Anne Kari
Ved påmelding trengs navn slik det står i pass, fødselsdato og år, passnummer og passets gyldighetsdato.
Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll. Det være seg ruteendringer, valutaendringer for sesong
2018.Spesielle regler for skreddersydd Spa tur til Ungarn. Depositum refunderes ikke ved sykdom. Med Wizz Air er det umulig å
redusere seter og må dekke kostnader hos våre samarbeidspartnere.

Festeticcs

Sykkelsti langs Balaton

Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe tlf. 51425744 Fax: 51425745 Mobil 909 77 141

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

