27/3 2016 Budapest Flygpaket inkl hotell o många arrangemang 6 dgr 3.595:- Upplev ett prisvärt flygpaket i Budapest som är en av Europas
vackraste städer. Njut av stadens alla sevärdheter, högklassiga musikföreställningar och alla världsberömda termalbadanläggningar. Slottshotell
Walzer***+. Passa på och var snabb med bokningen! Detta ingår i resan!
Direktflyg Göteborg-Budapest på söndag Flygplatstransfer i Budapest till
och från hotell Walzer
Frukostbuffé alla dagar
Trerätters välkomstsmiddag
Svensktalande guide 4 nätter på Hotel Walzer i Budapest
Gabors guidade stadrundtur
2 Båtturer på Donau, en kväll och en på dagen 48 timmar Hop on Hop off busstur med två olika linjer med guidning på
svenska
2 guidade promenader
Gulaschsoppa
ett glas öl i centrum
gratis lokaltrafik alla dagar för dig som har fyllt 65 år (buss, spårvagn, metro)
Direktflyg tillbaka till Göteborg på fredag
Pris: 6 dgr 3.595:- Enkelrumstillägg: 1000:- i priset ingår 1 handbagage/person med storlek:
42x32x25 cm, om du vill ha en incheckad storväska upp till 32 kg kostar det 540 sek/st T/R

3/4 Kropp och själ 10 dgr.

Vid säsongens första bussresa har vi alltid årets bästa pris. 4 nätter på spahotellet Termal Hotel Szivek. Byn
Berekfürdö, ligger mitt på Pusztan. Bastu och flera termalbassänger inomhus, även en varm termalbassäng utomhus. 3 behandlingar samt en utflykt till den
lilla vackra vinstaden Eger med en vinprovning hos en toppvinmakare ingår. Sedan fortsätter vi till Budapest där du kan välja mellan Spa Hotel
Aquincum***** eller Slottshotell Walzer***+. Passa på och var snabb med bokningen! Detta ingår i resan!
Resa i komfortabel buss
Övernattning
på fint hotell i Tyskland
Frukostbuffé alla dagar
Trerätters middag eller lunch alla dagar i Ungern
Svensktalande guide
4 nätter Spa Szivek m. termalbassänger
3 behandlingar
Båttur på Donau Egerutflykt med guidad promenad
Vinprovning i Eger
3 nätter på valt hotell i Budapest
Puszta med hästuppvisning middag och vin
Guidad rundtur i Budapest Reseledare
Walzer Hotel***+ 6 295:- Enkelrum 7 795:Spa Aquincum***** 6 995:Enkelrum 8 895:Hemresa med flyg 1 000:- exkl. skatt
Flyg T/R 2 000:exkl. skatt

15/5 Jubileumsresan 9 dgr. 30 årsjubileum firade vi 2012 med en unik, specialladdad resa. Nyheterna var Bratislava, en båtkryssning på Donau
mellan Wien o Bratislava. Besök i 4 huvudstäder. Succén var så stor att vi kör konceptet fortfarande. I Budapest, kan du välja mellan 2 hotell, lyxiga
termal-spa Aquincum Hotel eller Walzer. Det ingår extra mycket: Vi avslutar resan med en kväll och övernattning i Berlin. Detta ingår: Jubileumsresan:
Bussresa med modern komfortbuss
4* hotell i Tyskland på nerresan
Besök på världskända ölbryggeriet Budweiser, ölprovning
Lunch på
Budweiser
3 nätter 4* hotell i Bratislava Borgbesök i Bratislava
dagsutflykt till Wien
rundtur och vandring i Wien
kryssning på Donau
Bratislava –Wien
3 nätter på valt Budapesthotell Rundtur i Budapest
Musikföreställning Pusztautflykt med hästuppvisning, zigenarmusik
Vinprovning hos Vida i Szekszárd med toppviner
Szentendreutflykt
Bufféfrukost dagligen
6 middagar
Berlinkväll och övernattning
Walzer Hotel***+ 7 295:- Enkelrum 8 995:Spa Aquincum***** 8 195:Enkelrum 9 995:-
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renoverat 2009, alla rum har bl a fått nytt badrum m.m.
Fin och ljus restaurang. Hotellet har en charmig,
slottsmiljö i neobarock. Trevlig personal och familjär
stämning. 3 våningar, hiss finns. Härifrån når du
snabbare sevärdheterna som Borgområdet, gågatan,
Saluhallen och Gellért-badet. 3 termalbad finns i
närheten. Du når gågatan utan byte med buss nr. 8 på
ca. 15 minuter. Enkelrumstillägg 200:-/dag.
Extradag 300:-/pers i dubbelrum.
Budapest 1124 Németvölgyi út 110
Tel:+36 1 319 1212 fax:+36 1 248 0450
www. hotelwalzer.hu

www.gaborresor.se

Enkelrumstillägg: 400:-/dag. Förlängningsdag april-oktober 700:- samt under lågsäsong 600:- i
dubbelrum. Fräscha rum med färg-TV (SAT), radio, minibar, telefon, värdeskåp, hårtork,
badrock, fritt te och kaffe dagligen på rummet samt 1 flaska mineralvatten/dag.
Faciliteter: 2 termalbassänger med 33 °C och 38 °C termalvatten, en simbassäng 26 °C, 33 °C
Jacuzzi, finsk bastu, ångbastu, solarium, relaxrum med vattensängar, gym med de senaste
fitnessmaskinerna. Souvenirbutik, frisör, skönhetssalong, handikapprum.
Termalvattnet: Varmt, vulkaniskt, termiskt vatten som innehåller mängder av olika mineraler,
dess terapeutiska påverkan är välkänd. Termalvattnet består av natriumhydrokarbonat, klorid,
sulfat, bromid-, jodid- och fluoridioner. Badkur med behandlingar har botande verkan på
ledgångs- och muskelreumatism, skört skelett, gikt, mag-, gynekologiska-, kärl- och motoriska
sjukdomar. Köp till massage/behandlingar: Ett massagepaket innehåller 3 behandlingar varav
2 alltid är massage och den tredje är vattenmassage. Pris: 500:- www.aquincumhotel.com

25/8 Dracularesan, Ungern-Transylvanien 12 dgr

En resa, där jag får visa även den del av Ungern som har kopplats till Rumänien
1920. Måleriskt landskap, fortfarande nästan 2 miljoner ungrare som har behållit det ungerska språket. Vi börjar i Ungern, 2 nätter på Thermal Hotel
Szivek i Berekfürdö som ligger mitt på Pusztan. Termal-Spa hotellet har flera utom- och inomhusbassängar. 3 av bassängarna har det nyttiga termalvattnet.
Pittoresk by, god mat, bowling på kvällen. 1 massage ingår. Sedan bor vi 4 nätter på fina Grand Hotel**** i staden Marosvásárhely (Tirgu Mures). I
Transsylvanien visar vi några av naturens under, samt orter och byggnader som har starka rötter i ungersk histori. Höjdpunkterna: Kolozsvár (Cluj) där
Kung Mátyás, en av Ungerns största kungar, föddes. Kort promenad i hjärtat av staden till kung Mátyás staty. Gyilkos Tó (Lacul Rosu) En jordskred har
täppt till en liten å som i sin tur bildade en sjö som täckte en skogtäckt dal. Än idag syns tallarnas kronor uppstickandes från sjön. Békás szoros (Bicaz
Canyon) naturens nästa under. En smal spricka i ett jättestenberg, en väg som bussen knappt kan passera. Segesvár har en levande Borg där vanliga enkla
familjer lever i varje medeltidhus. Klocktornets kopia finns i Budapest bakom Hjältarnas Torg. Vajdahunyad (Hunedoara) kungafamiljen Hunyadis borg,
kopia står bakom Hjältarnas Torg i Budapest. Efter återkomst till Ungern bor vi en natt på lyxiga Varga Tanya, hästuppvisning, äkta gulasch, zigenarmusik,
tur med häst och vagn. I vår två dagars Budapestvistelse ingår stadsrundtur, båttur på Donau där vi ser de pampigaste byggnaderna som ingår i Världsarvet.
En helledig dag i Budapest för egna upptäckter.
Detta ingår!
modern buss
2n Berlin
bufféfrukost
guide
2n Termal-Spa Szivek
1 massage
4n Grand Hotel 4* Marosvásárhely
4 halvp Transsylvanien
2n på valt hotell i Budapest
1n på lyx-oasen Varga Tanya
5 halvp i Ungern
Kolozsvár med promenad
utflykt Gyilkos Tó
utflykt Bicaz Canyon
utflykt Segesvár Borgen
Pusztautflykt
hästuppvisning
tur med häst och vagn
typisk
Pusztamiddag, gulasch, ugnsbakad anka och kyckling, palinka, vin, kaffe och zigenarmusik
guidad rundtur
kvällsbåttur på Donau
Hotel Walzer: 9.995:Enkelrum: 11.995:Spa Aquincum: 10.695:Enkelrum: 12.995:Flyg hem:
1.000:- exkl skatt
Flyg T/R: 2.000:- exkl. skatt

9/9 Vinskörderesa, vinprovningar, wellness, vinfestival, pusztan 10 dgr Att besöka Ungern på hösten är som att förlänga den
svenska sommaren. Att besöka några av Ungerns främsta vinmakare i samband med vinprovning är ett minne för livet och en möjlighet att fynda. Vi börjar
i Budapest där du kan välja mellan 2 hotell. Stadsrundtur och Donaubåttur med storslagen kvällsbelysning och en ledig dag i Budapest. Ungerns största
vinfestival arrangeras uppe i Budaborgen vid Kungliga slottet. Ett unikt tillfälle att kunna ströva runt och smaka på toppvinmakares viner från Ungerns alla
vindistrikt. Vinskördeutflykten går till Balatonfüred som är ett känt vindistrikt vid Balatonsjön, vi besöker Tihanyhalvön, där vi upplever den första
vinprovningen hos en entusiastisk vinmakare som låter oss prova både vita och röda viner. Hos alla vinmakare har vi chansen att handla toppviner. Vi
plockar vindruvor ute på vinfältet och vi får själva mala och pressa de plockade druvorna innan alla får smaka på den färska musten. Resten av
Ungernvistelsen bor vi på en mycket fin Termal Spa anläggning i Héviz-trakten. Vi besöker Ungerns 3 berömda vindistrikt, Tihany, Badacsony och Somló, där vi
får uppleva 4 fina vinprovningar. Vi köper garanterat flera lådor vin efter de här provningarna. Sven, vår vinexpert följer med och garanterar att alla kommer hem
med större vinkunskap från resan. Den här resan är inte bara en resa från vindistrikt till vindistrikt, den är också ett utmärkt tillfälle att få uppleva ungersk natur,
landskap
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Påstigning hållplatser
00.30
01.00
01.45
02.15
02.45
03.15
04.45
05.15
05.45
07.00
07.25
07.50
08.10
08.35
09.25

Stockholm Centralen, Klarabergsviadukten morgon
Södertälje STATOIL bensinstationen vid Skandic vid E4
Nyköping Mercure hotell (gamla First Hotel) vid E4
Norrköping OK station rondellen gamla Stockholmsv
Linköping Shell bensinstationen vid Biltema
Mjölby McDonalds vid E4
Jönköping McDonalds vid köpcentret A6, (nattöppet)
Ulricehamn Tanka bensinstation vid Volvo R40
Borås Särlaskolans busshållplats vid Särlakiosken
Göteborg SHELL Stadstjänareg, Nils Ericsson terminal
Kungsbacka, Tingsberget, busshållpl.Skogskapellet
Varberg N. Carestel (f. d. Rasta) vid E6, Statoil
Falkenberg C, E6 Preem bensinstation
Halmstad Eurostopp Statoil bensinstation
Helsingborg Knutpunkten, bussterminal hållplats 9
Vårt övernattningshotell i Tyskland
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