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 6 DAGE FRA 6.395

Budapest

Herlig historisk 
hovedstad ved 
Donau 
Donau-floden deler på smukkeste vis 
Budapest i to dele: Buda, der rejser sig  
brat fra Donaus venstre bred og Pest, der 
breder sig fladt ud over sletten. Ungarns 
hovedstad vidner med sin skønhed og 
storhed om dengang Østrig-Ungarn var 
et af Europas førende riger. Se frem til 
en overflod af imponerende bygnings-
værker, monumenter og smukke pladser 
i denne herlige by, som er på UNESCOs 
Verdensarvsliste. Vi skal nyde byens 
storhed og pulserende byliv men også ud af 
storbyen til nogle idylliske, mindre byer og 
til heste opvisning på pusztaen.

DAG 1 
Udrejse med Norwegian fra Aalborg via København 
til Budapest. Der kan købes en let anretning på flyet. 
Transfer til hotellet. Velkomstmiddag på en hyggelig, 
typisk ungarsk restaurant 10 minutters gang fra vores 
hotel.

DAG 2 
Budapest – halvdagstur
Efter morgenmaden kører vi en byrundtur i bus. 
På Buda-siden nyder vi udsigterne fra Gellert-
bjerget med det pompøse befrielsesmonument 
Fiskerbastionen, der ligger på den charmerende 
borghøj, og vi besøger den fantastiske Matthias-kirke. 
På Pest-siden ser vi den gigantiske Helteplads og 
Sankt Stefan-basilikaen, vi spadserer til den jødiske 
synagoge og det jødiske kvarter og slutter ved det ele-
gante operahus på den populære Andrássy-boulevard. 

Der bliver tid på egen hånd. Om aftenen er det muligt 
at følges med vores rejseleder til en af Budapests 
bedste restauranter Callas, hvor der under middagen 
vil være musikalsk underholdning (restaurantbesøg 
ej inkluderet).

DAG 3 
Pusztaen – heldagstur
I dag går turen til pusztaen – det store flade, 
græsklædte slettelandskab, som oprindeligt var 
beboet af hyrder og fåreflokke. Vi fortsætter til 
Fülöpszàllás, hvor vi skal køre i hestevogn og bagefter 
se et spektakulært hesteshow efterfulgt af frokost 
med vin ad libitum. Herefter kører vi til den skønne 
by Kecskemét, der ligger omgivet af vinmarker og 
frugtplantager og desuden er kendt for sin spæn-
dende arkitektur og for abrikosbrændevin. Vi tager 
en spadseretur i centrum og ser det farvestrålende 
rådhus, storkirken i barokstil og det særprægede 
palads Cifra i art nouveau-stil.

DAG 4 
Donauknæet – Szentendre – heldagstur
Dagens udflugt går nordpå til et af Ungarns mest 
fantastiske områder, Donauknæet, hvor floden laver 
en 90 graders krumning. Fra Visegrad-borgen, der 
er turens første stop, har vi den flotteste udsigt over 
floden og de skovklædte bjerge. Derfra kører vi til 
den pittoreske kunstnerby Szentendre, der byder 
på ikke mindre end 24 museer, bl.a. Margit Kovács 
Museum med de yndigste, dekorerede keramikfigurer 
og Marcipanmuseet, der forener fantasi og marci-
pan. Tid til frokost på egen hånd. Om aftenen tager 
vi på en skøn sejltur på Donau, hvor vi beundrer det 
aftenbelyste Budapest fra vandsiden, mens vi nyder 
en overdådig buffet ombord.

DAG 5 
Szechenyi-badene 
I dag er der mulighed for et afslappende kurbad i de 
smukke Széchenyi-bade, hvor varmt, helsebringende 
vand strømmer direkte op fra undergrunden. Resten 
af dagen kan man opleve Budapest på egen hånd. Der 
er mulighed for at besøge den berømte markedshal, 
den jødiske synagoge eller nyde en kop kaffe i det 
berømte kaffehus Café New York. Om aftenen er 

der middag på en lokal restaurant, hvor vi nyder en 
overdådig buffet inkl. drikkevarer ad libitum.

DAG 6
Transfer til lufthavnen. Hjemrejse med Norwegian fra 
Budapest via København til Aalborg.

OM HOTELLET
Hotel Benczur ligger i en stille gade i byens ambas-
sadekvarter blot 300 meter fra byens centrum, hvor 
man finder gode restauranter og indkøbsmuligheder. 
Hotellet råder over elevator, reception, kaffebar, 
restaurant og terrasse. Værelserne har badekar og  
toilet, hårtørrer, aircondition, TV, gratis Wi-Fi, safe-
boks, minibar og telefon. www.hotelbenczur.hu

FLYREJSE • 6 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

26. maj Aalborg/Kbh. 6.395
29. september Aalborg/Kbh. 6.495

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 850

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg/Kbh. – Budapest tur/retur
• Transfer lufthavn – hotel tur/retur
• 5 overnatninger i Budapest
• 5 x morgenmad
• 1 x velkomstmiddag på en lokal restaurant 
• 1 x frokost inkl. vin ad libitum
• 1 x afskedsmiddag på lokal restaurant inkl. 

drikkevarer ad libitum
• 1 x sejlads på Donau inkl. middag
• Udflugter ekskl. entréer og metro
• Dansk rejseleder

ENTRÉER udgør ca. HUF 8.700 svarende til ca. 
DKK 200.

VALUTA Ungarske forinter (HUF).

VEJRET Budapest (gns.): maj 20°-22°, sept. 15°-17°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/BUD


