
   

 

           
 
 

Med Prag och Baltonsjön       21/8 – 29/8 9 Dagar 
 
 

Följ med oss på en resa som innehåller upplevelser med sol, bad, vin och god Ungersk mat. Utöver det 

blir det spännande utflykter med hästuppvisning på Ungerska prärien Pusztan, riddarspel och 

falkuppvisning med middag på typisk renässansrestaurang, vi ska besöka slott, mysiga ungerska byar 

och bada hälsobad i kurorten Heviz. Vi får även på vägen tid att se och smaka på lite utav den fina 

Tjeckiska huvudstaden Prag. Kurorten Balatonfüred där vi ska bo 2 nätter är en klassisk badort och 

ett stort turistmål vid Balatonsjön. "Det ungerska havet" mitt i Pannonien som med sina nästan 600 

km
2
 stora yta är Centraleuropas största insjö. Den Ungerska huvudstaden Budapest blir sedan vår 

hemvist 4 nätter med utflykter enligt program nedan.   

 

 
Dagsprogram: 

 

Dag 1: Vi lämnar Örebro tidig morgon, via båtar i Helsingborg och Gedser är vi i Rostock sen em. Vi har sedan drygt 

2 timmars resa till Potsdam utanför Berlin, där checkar vi in på Pentahotel. Gemensam middag på hotellet efter 

incheckning. 

 
Dag 2: Efter en välsmakande tysk frukost lämnar vi Potsdam och kör ut på snabba Autobahn. Dresden passeras innan 

vi efter lunch anländer till Prag. Vi checkar in på Hotell Olympik 1. På eftermiddagen tar vi spårvagnen och åker 

gemensamt in till Prag.  Här finns sedan tid att upptäcka ”gamla stan” med alla sevärdheter b.la. Karlsbron. Vi träffas 

sedan och tar oss gemensamt till den Tjeckiska restaurangen U Fleku, med eget bryggeri, där vi på kvällen äter 3-

rätters middag. Dryck ingår ej. 

 

Dag 3: Efter frukost är det dags att lämna Prag för den här gången för vidare färd mot dagens slutmål ”Füred” vid 

Balatonsjön där vi installerar oss på Hotell Annabella sedan ett dopp i poolen eller sjön kan vara skönt. Middag på 

hotellet.  

 

Dag 4: Efter frukost träffar vi vår svensktalande guide Nora Maté som nu kommer att vara med oss alla våra dagar i 

Ungern. Dagens utflykt startar med att vi följer Balatonsjön sydväst mot Heviz. Här finner vi Europas största termalsjö 

med ett djup på ca. 38 meter. Vattnet håller badtemperatur året runt, 33-35 °C på sommaren och 20-22 grader på 

vintern. Vattens läkande mineraler är välkänt över hela Europa. Efter lunch på restaurang i Heviz kör vi en kort bit till 

Staden Kesztely där vi ska titta på slottet.  

På vägen tillbaks till vårt hotell stannar vi till vid halvön Tihany där vi har en fantastisk utsikt över Balatonsjön. Väl 

tillbaka på hotellet kanske man känner för ett dopp i poolen innan vi äter middag.  

Priset för denna utflykt inkl. entré o lunch är 35 Euro. Se information om utflykter nedan. 

 

Dag 5: Mätta efter frukosten lastar vi våra väskor och följer sjön nordost men innan vi åker vidare mot Budapest ska 

vi besöka den familjeägda vingården Lics här får vi om druvorna är mogna vara med och skörda och se hur druvorna 

blir till vin. 

 



   

Här kommer vi också äta lunch till folkloremusik. Det blir vinprovning och givetvis kan vi köpa med oss vin hem. Vi 

har nu ett litet stycke kvar till Budapest där vi checkar in för 4 nätter på Hotell Leonardo. Resten av dagen har vi 

egen tid eller också kan man följa med oss på en båttur med middag på floden Donau. Priset för denna båtutflykt är 

45 Euro.  Se information om utflykter nedan. 

 

 

Dag 6: Efter frukosten väljer de som vill att följa med oss norrut längs med Donau mot konstnärstaden Szentendre. 

Vår guide Nora visar oss runt bland krokiga gränder och färgglada barockhus, här finns även flera gallerier och 

museer. Vi kör vidare norrut längs med Donau och kommer till Visegrad. Här får vi vara med om Riddarspel och 

falkuppvisning innan vi serveras rikligt med mat på en typisk Renässansrestaurang och får äta som man gjorde på 

medeltiden. Priset för denna utflykt inklusive mat är 50 Euro. Se information om utflykter nedan. 

 

Dag 7: Efter frukost är dagen fri till shopping eller kanske man vill besöka någon av stadens alla berömda badhus. För 

de som sedan vill går dagens utflykt ut på Ungerns prärie Pusztan. Här hälsas vi välkomna med en välkomstdrink 

”Barack pálinka” en aprikossnaps och ”pogácsa” som är ett hembakat tilltugg med ost och baconsmak. Efter 

välkomstdrinken ska vi åka häst och vagn, se stuteriet, museet och den lilla djurgården med typiska pusztan djur, som 

till ex racka-får. Programmet fortsätter med en Hästuppvisning som innehåller en enastående föreställning. Efter blir 

det mat och obegränsat med vin. Priset för denna utflykt inklusive mat är 50 Euro. Se information om utflykter 

nedan. 

 

Dag 8: Efter frukost visar vår guide Nora runt oss i sin hemstad. Det blir en rundtur på båda sidorna av Donau, vi 

besöker bl.a. fiskarbastionen, saluhallen och Gellertberget med fantastisk utsikt över Donau och staden. 

Stadsrundturen avslutas med lunch på en av Noras utvalda restaurang. Stadsrundturen ingår i resans pris. Lunchen är 

frivillig och kostar 10-15 Euro. 

Finns intresse ordnas det med folkloreafton med mat och underhållning på kvällen. Priset för denna är ej klart ännu. 

 

Dag 9: Efter frukost är det dags att ta farväl av Budapest, Nora följer med ut till flygplatsen och säger på återseende 

och hej då. Flyget avgår från Budapest kl. 12.50, drygt 2 timmar senare möter buss upp på Arlanda och tar er hem till 

Örebro.   

 

Ingår i resans pris:  
Resa med bekvämaste turistbuss, båtresor och vägavgifter. Reseledare. 

8 nätter på nämnda hotell med frukost och 3 middagar. 

3-rätters middag på restaurang U Fleku i Prag exkl. dryck. 

Besök på vingården Lics med vinprovning, mat och musik. 

Flyg och Transfer. Svensktalande guide alla dagar i Ungern. 

 

Pris för Solhagabor 8 975 kr   Övriga 9 395 kr  
 

Tillägg:  
Enkelrumstillägg: 1 700 kr 

Frivilligt Avbeställningsskydd:  200 kr  

 

 

Utflykter: 

Det finns möjlighet att följa med på ett antal utflykter. I priset för dessa ingår mat och alla eventuella entréer. 

Dag 4: Utflykt till Heviz, termalbad, Kesztely och halvön Tihany. Pris 35 Euro. 

Dag 5: Båttur med middag på Donau. Pris 45 Euro. 

Dag 6: Konstnärsstaden Szentendre och riddarspel med falkuppvisning i Visegrad. Pris 50 Euro. 

Dag 7: Utflykt på Pusztan, Ungerns prärie med bland annat hästuppvisning. Pris 50 Euro. 

 



   

 

Anmälan och betalning 
Ni anmäler deltagande till reseansvarige Bodil Johansson på telefon 019 – 27 20 16 , 0704 – 92 76 48 eller epost 

bobbo.j@telia.com senast 8 april. 

 

Anmälan till utflykter skall ske till Bodil senast 8 april. OBS: utflykterna betalas på plats.  

 

All betalning sker till researrangören Buss & Trafik.  

Ni kommer att få ett inbetalningskort från researrangören Buss & Trafik på en första inbetalning på 700 kr per person samt 

eventuell frivilligt avbeställningsskydd. 

Slutligen skickar researrangören ut ett inbetalningskort på slutbetalning för resan.  

 

 

Reseförsäkring: 

Det är alltid viktigt att ha en reseförsäkring. Kontrollera vad som ingår i din hemförsäkring! 

 

 

Hotell:  

Pentahotel Postdam: 

http://www.pentahotels.com/en/hotels/berlin-potsdam/everything/ 

 

Olympik Prag: 

http://www.olympik.cz/en/olympik 

 

Hotel Annabella, Balatonfüred: 

http://www.danubiushotels.hu/szallodak-balatonfured/hotel-annabella 

 

Hotel Leonardo, Budapest: 

https://www.leonardo-hotels.com/hungary-hotels/budapest-hotels/leonardo-hotel-budapest 

 

 

 

 

 

Researrangör:  
 

Björn Larsson Buss & Trafik AB       www.bussochtrafik.se  
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