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BESKRIVNING

Ungern  

8 dagar

Med Györ som utgångspunkt upplever vi Ungern. Vi

åker till Ungerns hav Balatonsjön, längs den vackra

Donau till dess drottning Budapest. Det blir en

dagsutflykt till kejsarstaden Wien och varma thermalbad

i vår värdstad Györ.

RESEFAKTA

Enkelrum: 2.150:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/wc. Halvpension,

d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag åtta. Färje- och

broavgifter, vägskatter, moms samt reseledare. Besök

på Czarda.

Eventuella entréavgifter tillkommer



Dag 1  Hemorten - Dresden

Efter färd över Öresundsbron och färjan från Gedser till Rostock fortsätter vi genom östra Tyskland förbi Berlin till

Dresden. Här i den gamla kejsarstaden ska vi bo en natt på Leonard Hotel Dresden Altstadt. Här övernattar vi samt äter

en gemensam middag. Cirka 67 mil.

Dag 2  Dresden - Györ

När vi ätit frukost lämnar vi Dresden och färdas genom det vackra landskapet, österut in i Tjeckien. Vi ser tinnar och torn

från den gyllene staden Prag när vi färdas rakt igenom landet. Vi fortsätter över gränsen in i Ungern. Det är sedan inte

långt till vår värdstad Györ där vi ska bo fem nätter på centralt belägna Ibis Hotel Györ. Cirka 55 mil.

Dag 3-6  Ungern och Wien

Vi kommer under vår vistelse i Ungern att göra intressanta utflykter av olika slag. En utflykt går söderut till ungrarnas

eget turistmål nummer ett, Balatonsjön, som även kallas Ungerska havet. Balatonsjön är en symbol för frihet för

ungrarna och ett oerhört populärt badställe. Vi åker bl.a. till Tihanyhalvön och fascineras av de konformiga, vulkaniska

gröna kullarna. Det finns även möjlighet till shopping i Tihany innan vi fortsätter längs sjön. Hela nordsidan av sjön

kantas av vinodlingar och vi passar på att göra ett besök på en vingård där vi provar viner och får möjlighet att köpa

något med oss hem. 

En annan utflykt går till Ungerns huvudstad Budapest. Här gör vi en rundtur på båda sidorna om Donau och besöker

bl.a. fiskarbastionen, saluhallen och Gellertberget. Vi avslutar turen med ett besök på en czarda på den stora Pustan.

Här åker vi häst och vagn genom ägorna samt får vi se en hästuppvisning innan vi avnjuter en mustig middag med

tillhörande musik. Sent på kvällen är vi tillbaka på vårt hotell i Györ.

Från Györ har vi lika nära till Wien som till Budapest, så en dag gör vi en dagsutflykt till den österrikiska huvudstaden.

Här gör vi en rundtur och beskådar det förtjusande slottet Schönbrunn när vi tar en promenad i den vackra parken. Vi

beser de pampiga kyrkorna, museerna, teatrarna, operorna och naturligtvis Hofburg. Det ges även lite tid för egna

strövtåg för att gå på café eller shoppa innan vi återvänder till Györ.

Under våra dagar i Györ tittar vi även närmare på vad vår värdstad har att erbjuda. De många gågatorna och floderna

ger staden ett romantiskt intryck. Vi gör en liten stadspromenad och den badsugne kan passa på att besöka ett av de

många thermalbad som Ungern är så känt för när vi har en halvdag till eget förfogande i Györ. På eftermiddagen ger vi

oss åter ut i landskapet, den här gången för att besöka en Czarda och få se hur man lyckats leva i denna torra del av

landet. Här avslutar vi vår vistelse i Ungern med att äta en traditionell gulasch.



Dag 7  Györ - Halle



Då var det dags att packa väskorna igen för nu lämnar vi Györ och Ungern för att åter färdas genom Tjeckien till

Tyskland. Vi stannar för fika och lunch i Tjeckien på vår väg norrut mot Dresden. Färden fortsätter sedan förbi Leipzig till

kompositören Händels födelsestad Halle, där middag och övernattning väntar på Tryp by Wyndham hotel. Cirka 68 mil.

Dag 8  Halle - Hemorten

När vi avnjutit hotellets frukostbuffé fortsätter vi norrut mot Berlin. Vi håller oss på ringen runt den tyska huvudstaden på

vår väg upp till Rostock. Nu är det färja till Gedser som gäller och sedan Öresundsbron över till Skåne. Cirka 56 mil

HOTELLFAKTA
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