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Vannliljene i Hévìz sjøen 

     Termalsjøen 26  til 34 grader 

Hévìz katolske kirke 

Bro ved Balaton sjøen  

Kesteley - Festeticz Slott  

2023 UNGARN, BALATONSJØEN OG HÉVÌZ 
 

KULTUR -  MATKULTUR  - SPA  -  VELVÆRE    
fra 27. august  - 5. september  

 

Gled deg til å bli med til Ungarn. Vi flyr via Oslo med Norwegian, går vi transitt til utland. Utreise går til Wien og hjem-
reise fra Budapest. Hévíz er destinasjonen, hvor vi blir liggende i ro alle nettene. Hévíz er stedet alle trives med mange 
utflukts-muligheter. Her er hotellet midt i gågaten i denne vesle byen med kun 5000 innbyggere. Vi kan glede oss over 
både klima og frodighet, vakre parker, flotte blomster-arrangement kjekke butikker og små restauranter rett utfor døra. 
Herfra skal vi oppleve historie, kultur, eldgamle tradisjoner som fortsatt er i live. Hva med gardsbesøk, vingårdsbesøk 
og selvsagt reiser vi til et skikkelig stutteri og får med oss et hesteshow med passende lunsj. Hva med slotts-besøk og                    
konsert? Opperetteensemblet er en opplevelse, de kommer fra Budapest for slikt arrangement.  
 

 

DAG 1.  Søndag 27. august  BERGEN  - OSLO - WIEN - HÈVÌZ  

Kl.08.20 Oppmøte på Flesland for innsjekk for Norwegian til Oslo.  
Kl.09.20 Flyavgang til Oslo og etter landing kl.10.15 går en transitt og handler taxfree om vi vil.   
Kl.12.25 Flyavgang til Wien ( ta  gjerne med niste - det er ikke alltid nok mat til å kjøpe ombord. )  
Kl.14.40  Ankomst til Wien - tollsjekk og bagasjehenting.   
Kl.15.00 Vi kjører mot grensen til Ungarn gjennom spennende vin og landbrukslandskap i Østerrike.   
  Vi passerer over i Ungarn ved Sopron by som opplever mye grensehandel for østerrikere. 
  Etterpå kjører vi til Hévíz og sjekker inn på hotellet vårt sentralt beliggende hotell. 
Kl.18.15 Innsjekk på vårt hotell. Vi installerer oss og slapper av frem til middag.    
Kl.19.30 Felles middag på vårt hotell.    
 

DAG 2.   Mandag 28. august  HÉVÌZ - FRIDAG - Behandling  

Kl.07.-10.00  Frokost serveres på hotellets restaurant.   
Kl.09.00 Legesjekk sammen med massasje etterpå. Anne Kari assisterer og oversetter. Timeplan for  
  behandling blir fordelt pr dag fremover i oppholdet, og vi tar hensyn til evt. utflukter.   
  I kombinasjon med massasje, anbefaler vi på det varmeste termalsjøen. På terrassen  
  finnes solsenger og opplevelsen med bad og soling varer i 3 timer pr. inngang.    
  Ca. 10 Euro koster entre.   
  Fint er det også å gå tur i gatene og inn i parken, sitte og høre fuglesang og nyte de flotte 
  trærne  og blomsterarrangementene.     
  I sentrum like ved hotellet samles vi ofte på terrassen og spiser lunsj på vår favoritt- 
  restaurant « Liget », bare 200 meter fra hotellet. Kjekt er det og å se på butikkene.  
Kl.19.30 Felles middag i den hyggelige restauranter på vårt hotell 
 

DAG 3.   Tirsdag 29. august   HÈVÌZ  -  SPA og behandling.  - TURIST TOG OG VANDRING I VINOMRÅDET. 
Kl.07.-10.00 Frokosten inntas av hver og en i restauranten.  
  Hver og en går til sine avtaler, massasjer og reiseleder hjelper med ekstra bestillinger.  
  Vi treffes med noen av gruppen og hygger oss med lunsj.  
  Til avtalt tid på ettermiddag kan vi gjerne ta en runde med turist toget. Det er den 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 med egen restaurant.  
  Ungarn har god drikke, både lokalt øl og vin fra ungarske druer. Praktisk for alle og en flott 
  opplevelse.  Vi kan kombinerer togtur med vandretur i vinhagene.  
Kl.19.30 Felles middag  
 
DAG 4.   Onsdag 30. august  HÉVÌZ - BALATON VINREGIONEN - TIHANY HALVØYA m. middag ( tillegg ) 

Kl.07.-10.00 Frokost sammen med venner.  
Kl.13.00 Lunsj på hotellet kan vi spise i stedet for middag om kvelden.     
Kl.14.00 Blåturen med buss går i dag via Keszthely videre på nordsiden av Balaton. Vi er i en region 
  med masser av hvitvinsproduksjon. Vi kjører til topps på Tihany halvøya. Her ser vi  
  nasjonalpark med mye produksjon av lavendel. Etter turen blir det vinsmaking kl. 18.00. 
  Etter vinsmakingen serveres 3 retters middag med folklore musikk og dans fra for  
  skjellige ungarske regioner. ( hvitløksuppe, svinekjøtt, poteter & saus, Apfelstrudle med is. )   
Kl.19.30 Forventet ankomst på hotellet. 
 

DAG 5.   Torsdag 31. august  HÉVÌZ  -  FRI ( vandre, sykle, lokalbuss ) - OPERETTEKONSERT  ( tillegg ) 
Kl.07.-10.00 Etter frokost nytes dagen i denne kjekke småbyen. Her kan en gå på bading i den deilige 
  Termalvanns innsjøen i Hévíz. Ved kjøp av inngang inkluderes opphold i 3 timer- solsenger 
  er da mulighet å benytte for den som ønsker det. Ellers er Hévíz en hyggelig by å bli kjent 
  med. Her er masser av butikker, frisører, sølvsmeder om en skal reparere noe, klokke-  
  butikker ( batteri skift ) SPA og velvære. Ellers inviterer reiseleder tur / vandretur, sykkeltur 
  for de som vil det. Vi studerer hvordan lokalbefolkningen bor, hører om dagens utfordringer 
  for de ungarske borgere som har et vanskelig språk som tilhører finsk - urgisk språkgruppe 
  og som er svært vanskelig å lære. Plass for både forfriskning og lunsj finns på mange.  
Kl.18.00 Middag på hotell i Hévíz og Kl. 19.00 reiser vi til konsert i slottet Festeticz. 

 

Borgen i Sümeg   



 

DAG 6.   Fredag 1. september  HÉVÌZ - ZALAREGIONEN - HALVDAGSUTFLUKT m. lunsj  ( tillegg ) 

Kl.07-10.00  Frokost serveres på hotellets restaurant.   
  Formiddag disponeres til behandlinger, hver og en passer sine avtaler.   
Kl.10.00 Vi besøker daglig livet til ungareren. På sør - vest av Balaton. Der ligger Kiss Balaton et 
  eldorado av dyreliv og fugleliv. Vi kan besøke lokalt stutteri med kjøttproduksjon.   
Kl.13.00.  Lunsj serveres på passende restaurant på turen - Anne Kari har reservert.     
Kl.19.30 Felles middag i restauranten om kvelden.  
 

DAG 7.   Lørdag 2. september  HÉVÌZ  -  ( Vandretur, massasje, beauty behandling, fotpleie, manikyr, sykkeltur )  

Kl.07.-10.00   Frokost serveres.   
Kl.10.00 Det er lørdag og lokalt marked. Her er masse å finne på ellers som bading i sjøen og soling. 
  gåtur i nærområdet, sykkeltur, shopping i de kjekke butikkene. Sykkeltur er flott og kjent er 
  Balaton for sine sykkelstier. Leier vi sykler er terrenget optimalt, flatt og fint til nabobyen 
  Kesthely, som ligger kun 6 km borte. Nedfor byen er sykkelsti langs Balatonsjøen - det mest 
  kjente og benyttede sykkelturområdet i Ungarn.  
Kl.19.30 Middag på hotellet.  
 

DAG 8.   Søndag 3. september  HÉVÌZ - HESTESHOW OG BALATONSJØEN SØRSIDEN. ( tillegg ) 

Kl.07.-10.00   Frokost nytes sammen med gode reise venner.  

Kl.11.00 Drar vi med buss mot Balatonsjøen, hvor vi skal se nærmere inn i Ungarsk historie og kul
  tur, samt matkultur. Balatonsjøen er Europas største innsjø. Vel fremme på stutteriet får vi 
  oppleve et fantastisk anlegg med bygninger på gamle måten med stråtak nyrenovert m. 
  restauranter både ute og innendørs. Egen vinkjeller kan vi og besøke. Gled deg til fantastisk 
  fremføring av hestedressur og makeløst samspill mellom kusk og hest. En uforglemmelig 
  opplevelse avsluttes med en god ungarsk tradisjonsmat og drikke. Tilbake ca. 17.30.  
Kl.19.30 Felles middag i den hyggelige restauranter på vårt hotell.    
 

DAG 9.   Mandag 4. september  HÉVÌZ - SPA og nytelser for skjelen på formiddag.  

Kl.07.-10.00   Frokost serveres. 
  Alle nyter den siste dagen i Kur byen med inkluderte og ønska aktiviteter.  
  Siste shopping før avreise - god lunsj og god drikke på de lokale restaurantene og  
  konditoriene. Siste puss på håret hos frisør som er superbillig i forhold til hjemme.  
  Vi møtes til lunsj og felles hygge på dagen.  
Kl.19.30 Felles middag  
 

DAG 10.   Tirsdag 5. september  HÉVÌZ - BUDAPEST - OSLO  -  BERGEN   

Kl.07.-07.30 Frokost på hotellet og avreise til Budapest.    
Kl.07.30 Turen med buss til Budapest for hjemreise med Norwegian via København.  
Kl.13.00 Flyavgang via Oslo, ankomst Oslo kl. 15.30. Vi går transitt til innland. Handler taxfree før en 
  går gjennom toll og videre til innland og vår gate til Bergen. Bagasje går direkte til Bergen 
  fra Budapest.  
Kl.17.00 Avreise til Bergen. 
Kl.17.55 Ankomst Bergen på innland. Vel hjem.  
 

Pris pr. pers i dobbeltrom / 2 sengs rom på Bonvital 4 **** hotell med basseng etc. kr. 15.050,-   
 

Inkludert:           Tillegg:  

* Fly BGO-OSL-WIEN ut, BUD-OSL -BGO inkl. flyskatt og bagasje m. Norwegian * Enkeltrom kr. 3500,- 
* Buss ved ankomst fra Wien til Hévíz, fra Hévíz til Budapest v. hjemreise   * Beauty-pleie, briller  
* 9 netter med frokost i høysesong på Hotel Bonvital.      * Drikke til maten.  
* 9 middager eller lunsjer ( valgfritt i forhold til våre utflukter.)    * Entre i termalsjøen. 
* 6 massasjer a 25 minutter m. dyktige massører legekonsultasjon   * Hesteshow   
  Lymfemassasje, Himalaya massasje, lavastein massasje … alt tilbys her!   * Utflukt m. vinsmaking  
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen er behjelpelig m. og arrangerer etc.   * Operettekonsert i slott.  
 

Depositum betales med kr. 4600,- som faktureres ved påmelding. Utflukter arrangere Anne Kari på plassen.  
 

Passet skal være gyldig minst 3 måneder etter hjemkomst. Alle reisende må ha reiseforsikring inkl. av-
bestillingsforsikring og Europeisk Helsetrygdkort. Helfo kortet kan bestilles på HELFO sine hjemmesider 
www.helfo.no. 
 

For påmelding: Navn som i pass, adresse, passnummer, fødselsdato og år, mailadresse og telefonnummer.  
 

Påmelding til Idereiser AS  tlf. 909 77 141 eller mail ide@idereiser.no.    
 

Denne turen er produsert etter at pandemier er kjent. Endringer fra FHI eller andre vedr. restriksjoner tar vi 
forbehold mot. Likeledes tar vi forbehold om endringer utenfor vår kontroll vedr. avgifter, oljepris, valuta, 
miljøavgift, flyplass-avgifter, forsinkelser og ruteendringer. Depositum refunderes ikke, og avbestilles reisen 
etter 1. juli betales reisen i sin helhet, om vi ikke har venteliste. Dette er grunnet regler hos våre partnere.                               
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Mengalica gris  

http://cruises.about.com/od/danuberivercruises/ig/Hungarian-Horse-Show/Magyar-Cowboy-and-His-Horse.htm

