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UNGARN HAR KURBADE I HOBETAL, DERES EGNE
COWBOYS OG 44 BOGSTAVER I ALFABETET.  TAG MED
LÆSERKLUBBEN TIL ET AF EUROPAS ÆLDSTE LANDE 

 
TEKNISK ARRANGØR: UNGARNEKSPERTEN/SILKEBUS

TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN

 

 

Budapest - Balatonsøen



Det dobbelte monarki Østrig-Ungarn bestod 1867-1918 og var en forening af kejserriget Østrig
og kongeriget Ungarn. I slutningen af Første Verdenskrig blev Ungarn indvaderet af Sovjet, som
styrede landet frem til Sovjetunionens sammenbrud, hvor republikken Ungarn fik sin
selvstændighed og forfatning i 1989. Alt dette sammen med det faktum, at landet er en
indlandsstat med mange naboer har nok bevirket, at Ungarn i dag er et helt særligt land -
stykket sammen af forskellige kulturer og med ret store kontraster. Befolkningen er
imødekommende og gæstfri, klimaet behageligt, og der er masser at se og opleve. Naturen er
varieret med grønne enge, store vidder og bløde bakkelandskaber. I hovedstaden Budapest
blandes shoppingcentre, moderne hoteller og brede gader med maleriske brostensbelagte
gyder, charmerende barokarkitektur og traditionelle kurbade. Her er noget for alle typer og alle
sanser, så glæd til en uges rejse 6.-13. juni, hvor oplevelserne venter både i og uden for
hovedstaden. Nyd de prægtige bygninger og den skønne natur drysset med lidt russisk
stemning og et frisk pust fra vest. 

En af Læserklubben velkendt rejseleder
Ungarneksperten/Silkebus er teknisk arrangør og rejseleder er velkendte Georg Sas, som er
bosat i Snejbjerg ved Herning, men kommer fra Ungarn. 
Vi har lagt op til en skøn rejse, hvor vi ikke alene nyder den fantastiske hovedstad, men også
kommer ud i landet og oplever, hvad Ungarn ellers har at byde på. 

Tirsdag 6. juni:
Vi flyver med Ryanair direkte fra Billund til Budapest tirsdag formiddag. Efter planen ankommer
vi til lufthavnen klokken 12.00, hvorefter vi finder et godt sted at spise frokost inden vi med bus
kører videre mod Balatonsøen, som forøvrigt er den største sø i Centraleuropa.
Indlogering på Hotel Annabella, som ligger i byen Balatonfüred på den nordlige bred af den
store sø.
Balatonfüred er en kulturel perle, der ligger ved den nordlige del af Balatonsøen. Stedet var i det 19.
århundrede samlingssted for forfattere, politikere og kulturelle personligheder og har gennem mange
år været feriested for Ungarns middelklasse. Stedet har mange attraktioner i form af museer, 11 varme
kilder og en pragtfuld promenade. Alligevel er Balatonfüred et fredeligt sted, hvor man kan nyde
stilheden.
Spadseretur i byen inden middagen på hotellet.
Onsdag: 
Vi tager på udflugt til den lille hyggelige by Herend, der har en historie tilbage til romertiden. 
Kendere sætter byen i forbindelse med porcelæn og vi skal da også besøge den berømte
Herend Porcelænsfabrik, hvor vi ser det arbejdende værksted og det smukke museum. Turen
går herefter til den større by, Veszprém. Her bliver der tid til en frokost og senere en rundtur i
den gamle bydel. 
Ungarn har til nogles forbavselse en omfattende vinproduktion. Vi besøger Koczors Vinkælder
med herlig vinsmagning og orientering om vindproduktionen i Balatonområdet. 
Aftensmad på hotellet.
Torsdag:
Dagen i dag byder på en halvdagsudflugt til Tihany halvøen.
Klippehalvøen Tihany der næsten deler Balaton i to, er en af søens største turistmagneter om
sommeren. I byen af samme navn finder du den meget flotte Abbeykirke samt et
Benediktinerkloster som begge har historie helt tilbage til den tid da dette område var religiøst
centrum i Ungarn.
Vi besøger den hyggelige turistby Tihany og kører retur efter frokost.
Eftermiddagen er fri indtil aftenmad på hotellet.

Program:



Fredag:
Afgang fra Balatonsøen til Budapest. Indkvartering på Hotel Benczur, som ligger godt i forhold
til metrostation og sporvogn. Indtjekning og middagsmad
Om eftermiddagen besøger vi Corvin Plaza og det historiske Corvin område.

Lørdag:
Budapest er en skøn storby, der fint kan måle sig med Paris, London, Berlin og andre af de
»store kanoner«. Delt i to af den lange flod Donau ligger det højtliggende og historiske Buda og
det flade, dynamiske Pest, hvor byens puls banker. Forbundet med syv bilbroer danner de to
bydele Budapest og glæd dig til at opleve mere af denne charmerende hovedstad.

Om formiddagen tager vi på sightseeing i den smukke by og kommer omkring de fleste af de
store seværdigheder. Der er også indlagt et besøg i det ungarske parlament , som holder til i en
pompøs (og i øvrigt landets største) bygning ved Donaubredden.
Sightseeingen slutter med en gåtur gennem byens centrum.
Resten af dagen er fri og rejselederen hjælper gerne med forslag til besøg og spisesteder.
Søndag:
Tager vi bussen udenfor byen til Donauknæet.
Nord for Budapest slår Donau et 90 grader skarpt knæk, og langs floden finder man et kulturlandskab
med adskillige spændende, historiske byer, borge og museéer. Området, der gennem generationer har
tiltrukket kunstnere og ferieglade Budapestborgere, er klart et besøg værd. I 1900-tallet blev
Donauknæet et “insted” for kunstnere; ikke mindst den idylliske by, Szentendre blev meget populær.
Idag er området Budapests mondæne opland. Langs landevej 11 mellem Szentendre og Visegrád ses
store villaer med frodige haver og dyre biler.
Efter frokosttid, som er på egen hånd i Szentendre kører vi tilbage til Budapest.
Om aftenen skal vi nyde en halvanden times sejlads på Donaú, hvor vi undervejs dels kan nyde
vores aftensmad, men også den smukke illuminerede by, der også tager sig vanvittig godt ud
fra søsiden. 
Mandag:
Dagen er til fri disposition.
Budapest er den eneste hovedstad i verden, der kan kalde sig en kurby, og den er et rent slaraffenland
med kurbade. Vandet kommer direkte fra de underjordiske varme kilder, der indeholder mange
naturlige mineraler, som siges at have en helsebringende virkning på krop og sjæl. Det mest kendte, og
et af de smukkeste, er Széchenyi Bad, der blev bygget i 1913. Selve bygningen, der huser flere saunaer,
dampbade og massagebænke, tårner sig op som en gul mur rundt om de store pools og naturkilder. 
Tag på kurbad, på museum eller måske et besøg i den indendørs markedshal, der er Europas
største. Her bugner det af friske råvarer, ost, krydderier og pølser, og du mærker virkelig den
lokale atmosfære helt ind under huden.
Måske du har lyst til at overvære en koncert, hvilket også kan anbefales. 
Georg Sas er klar med erfaring og forslag.
Tirsdag 13. juni:
Meget tidlig afgang fra hotellet til lufthavnen. 

Program:



Rejseleder under hele turen
Flybillet med Ryanair Billund - Budapest T/R
Kabinekuffert på maks. 10 kg*
Transfer
Bus til udflugtsprogrammet
3 nætter på Hotel Annabella i Balatonfüred med morgenmad
3 x aftensmad på hotellet
4 nætter på Hotel Benczur i Budapest med morgenmad
Frokost dag 1
1 x middagsmad på hotellet i Budapest
Dinnercruise med aftensmad
Parlamentsbesøg
Vinsmagning
Entré til Herend Porcelænsfabrik
Udflugter iflg. program

Prisen for denne rejse er kr. 7550,- pr. person i dobbeltværelse for avisens abonnenter
Ikke-abonnenter er velkomne for kr. 7750,-
Eneværelsestillæg kr. 1520,-
I
Inkluderet:

*Hvis du ønsker at medbringe en kuffert på op til 20kg, som tjekkes ind, så koster det kr.
400,- og kufferten skal bestilles sammen med rejsen.

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller på tlf. 96263756-57


