2022 TUR TIL UNGARN - BALATON - HÉVÍZ
Fra 5. - 14. februar
Vi flyr via Amsterdam til Budapest med det beste flyselskapet KLM fra og til Stavanger. Vi
Kjører buss videre til Hévíz i Vest Ungarn til den kjente kurbyen Hévíz, som ligger 6 km fra
vestre enden av Balatonsjøen. Landskapet rundt sjøen prydes av en aktiv vinproduksjon og
godt landbruk. Vi bor alle nettene i Hévíz, på hyggelig ny -renoverte Erzsébet Hotel. Her skal vi
på operettekonsert, vi skal ut i aktive vinproduksjons - og landbruksområder. Hévíz er en
uslipt diamant for nordmenn. Vi nyter ferie i den mest kjente spa og velvære by i Ungarn. Her
ligger Europas største åpne termal-vannkilde på 40 mål. En innsjø, som kan garantere varme
fra 26-34 grader å svømme i og som aktivt benyttes 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, skjel- og kroppspleie med massasjer og behandling, som inkluderes i
programmet. MERK: Ønskes ikke behandling, er det mulig å ta bort og benytte andre
aktiviteter. Vi gleder oss til trygt og godt sosialt samvær i Heviz, når stemorsblomster allerede
blomstrer i februar månes. - Stedet vi besøker for å få en forsmak på våren!
Dag 1
Kl.04.40
Kl.06.00
Kl.12.05
Kl.14.00
Kl.17.00
Kl.19.30

Lørdag 5. februar
STAVANGER - AMSTERDAM - BUDAPEST - HÉVÍZ
Fremmøte på Sola for innsjekk med KLM via Amsterdam til Budapest.
Flyavgang til Amsterdam, videre til Budapest er kl. 10.05.
PS: Lett mat sandwich serveres med kaffe, vin, øl, soft drikk som og er gratis på KLM.
Ankomst til Budapest, henting av bagasje og tollsjekk før vi drar med buss til Hévíz.
Vi stopper for lett lunsj underveis ( forhåndsbestilles av Anne Kari, ikke inkludert ).
Forventet ankomst til vårt hotell i Hévíz.
Vi samles til velkomstmiddag i restauranten på vårt hotell.

Vannliljene i Hévíz sjøen

Termalsjøen 26 til 34 grader

Dag 2
Søndag 6. februar
HÉVÍZ MED VELVÆRE OG HYGGE
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 40 mål er ettertraktet for spreke og støle kropper.
Kl.19.30
Om kvelden samles vi alle til god middag i hotellets restaurant.
Dag 3
Mandag 7. februar
HÉVÍZ - LOKALRESTAURANT - Anne Kari bestiller ( ikke inkludert )
Kl.07.-10.00 Frokosten inntas i restauranten.
Husk: Ta timekortet med - ANNE K. hjelper med bestillinger av manikyr, pedikyr, fotpleie etc.
Kl.12. -14.00 Lunsjen spiser vi i dag på hotellet - stedet for middag.
Kl.18.30
Utflukt med middag i lokal restaurant. Mange serveres sine spesialiteter og vi må teste
lokalvin og mat i området.
Dag 4
Tirsdag 8. februar
HÉVÍZ
Kl.07.-10.00 Frokost på hotellets restaurant sammen med kjente og kjære i reisefølge.
Kl.10.00
Det er tirsdag og markedsdag. Vi får anledningen til å bli kjent i Hévíz. 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, shopping muligheter, 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 på hotellet.

Hévíz katolske kirke

Keszthely - Festetics Slott

Dag 5
Onsdag 9. februar
HÉVÍZ - FRITID OG MASSAJE VELVÆREPROGRAM
Kl.07.-10.00 Frokost på hotellets restaurant. Vi treffer våre venner i byen og spiser lunsj på en restaurant.
Kl.19.30
Felles middag på hotellet.
Dag 6
Torsdag 10. februar HÉVÍZ - OPERETTEKOSERT I FESTETICS SLOTT ( forbehold - om mulig )
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. Anne Kari organiserer for interesserte.
Kl.13.00
Lunsjtid på en lokal restaurant. Senere tar vi toget tilbake eller gå tilbake på egen hånd.
Kl.18.00
Felles middag før konsert. Avreise til konsert 19.00 i slottet Festetics i Keszthely.
Kl.21.40
Forventer vi å være tilbake hos våre venner på hotellet—dersom det er turister nok i Heviz.

Balaton - bilde fra sjøen

Bro ved Balaton sjøen
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BUDAPEST CASTLE

UNGARSK DRESUR KUNST

Dag 7
Fredag 11. februar HÉVÍZ - NOK EN DEILIG DAG I KURBYEN
Kl.07.-10.00 Frokost inntas av hver enkelt. Alle passer sine avtaler om massasjetider og går til bading
når 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. På hotellet er det og sau
na 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.
DAG 8
Kl.07-10.00
Kl.10.00

Kl.19.30

Lørdag 12. februar HÉVÍZ - VELVÆREDAG - BADING /MASASJE- LOKALT MARKED I HEVIZ
En rolig dag Frokost serveres på hotellets restaurant.
Dagen nytes med velvære og bading i termalsjøen. I dag åpner lokalmarkedet kl. 09.00 og
er åpent til kl. 13.00. Her kan en finne lokale produkter fra honning, valnøtter, paprikapasta
og masser av flott handverk. For de aktive anbefaler vi vandreturer i nærområdet, shopping i
de kjekke butikkene osv. Sykkeltur arrangeres for de som vil det om føreforhold tillater det.
Her finnes mange forskjellige sykkelstier. Sykler kan leies og terrenget er flatt til nabobyen
Keszthely og videre langs Balatonsjøen.
Felles middag på hotellet.

DAG 9
Søndag 13. februar HÉVÍZ - BLÅTUR ZALA og BALATON VIN REGIONEN M. LUNSJ
Kl.07.-10.00 Frokosten serveres.
Kl.10.00
Blåturen med buss er lagt opp av Anne Kari sammen med partnere. Vi er i et av Ungarns
kjente hvitvinsproduksjon distrikt. Vinen er svært god og som preges av både mange
soltimer og jordsmonnet som plantene vokser i samt godt og langvarig produksjon.
Kunnskapene om vinproduksjon og drueplanter som er videreforedlet skriver seg tilbake til
romertiden.
Kl.12.30
Lokal lunsj.
Kl.16.00
Forventet ankomst tilbake til hotellet.
Kl.19.30
Felles middag på hotellet.

DAG 10
Kl.07.-09.00
Kl.09.00
Kl.15.05
Kl.17.05
Kl. 22.40

Mandag 14. februar HÉVÍZ - BUDAPEST - AMSTERDAM - STAVANGER
Frokost før avreise.
Vår buss kjører tilbake til flyplassen i Budapest. Toalettstopp og tid til lunsj underveis.
Ankomst til Budapest flyplass for innsjekk med KLM sitt fly via Amsterdam til Sola.
Flyavgang til Amsterdam med KLM. Bagasje går direkte til Sola.
Lander vi på Sola og handler taxfritt der. Husk ditt setebevis.

Pris pr. person i dobbeltrom ved 20 betalende

kr. 12 950,-

Inkludert:
* Fly t/r SVG - Budapest m. bagasje 20 kg inkl. flyskatt
* Bussbruk iflg. program
* 9 netter på Erzsébet hotell inkl. 9 frokoster og 9 middager
* 7 entreer i Hévíz sjøen under oppholdet.
* Legesjekk inkl. 6 massasjer a 25 minutter
* Blåtur med Anne Kari og buss samarbeidspartner m. lunsj
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen assisterer i alle sammenhenger

Tillegg:
* Enkeltrom kr. 900,* Drikke lunsjer og middager
* Ekstra utflukter
* Pedikyr og manikyr
* Beauty-pleie, briller, tannlege
* Sykkel leie - EL sykkel
* Operette konsert

Mengalica ungarsk gris

Påmelding til Idereiser AS: Tlf. 51425744, tlf. 909 77 141 eller på mail til ide@idereiser.no

HUSK: Oppgi navn i pass, passnummer, passets gyldighetsdato, fødselsdato og år samt bostedsadresse
Depositum: Faktureres ved påmelding kr. 3800,- og betales samarbeidspartnere for å sikre turen.
HUSK: At Idereiser bestiller assistanse på flyplassene fra fly til fly og det er gratis service på flyplassen.
PS: Oppgi navnet i passet, adresse din, fødested, fødselsdato og passnummer. Korona pass forlanges av fly og hotell.

Ved produksjonsdato gjelder regel om at alle reisende må vise Korona pass eller negativ vaksine ved reise til grønne land.
Husk sjekk din reiseforsikring og at den og inneholder avbestillingsforsikring ved evt. sykdom før avreise. Pass på å ha
Europeisk Helsetrygdkort ( HELFO- www.helfo.no) i orden. Korona pandemien er kjent over hele verden og vi tar forbehold
om endringer utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det være seg flyruteendringer, forsinkelser, endringer i dag til dag
programmet, økning i flyavgifter, oljetillegg og endringer vedr. valuta.
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