m Kropp och själ 10 dgr m. buss. Vid säsongens första bussresa får du bästa priset. 4 nätter på spahotellet.
4/4
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. Även 3 nätter
i 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
Unicum-Zwack fabriksbesök med provning i Budapest Egerutflykt med guidad promenad Vinprovning i Eger
3 behandlingar 3 nätter på valt hotell i Budapest Puszta med hästuppvisning middag och vin rundtur i Budapest
Walzer Hotel***+ 6 895:Enkelrum 8 795:Spa Aquincum***** 7 995:Enkelrum 10 495:Hemresa med flyg 1 000:- exkl. skatt
Flyg T/R 2 000:- exkl. skatt

30/4, 8/10 Budapest Flygpaket inkl hotell o många arrangemang 5 dgr. 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 3*. Passa på och var snabb med bokningen! Detta ingår i resan! Direktflyg Sverige-Budapest Flygplatstransfer i
Budapest till och från hotellet Frukostbuffé alla dagar Trerätters välkomstsmiddag dag 2 Svensktalande guide 4 nätter på Walzer
hotell i Budapest svenskspråkig stadrundtur en timmas cyckeltur
2 Båtturer på Donau, en kväll och en på dagen 48 timmar Hop on
Hop off busstur med två olika linjer, guidning på svenska Gulaschsoppa i stadscentrum 2 guidade promenader ett glas öl i centrum
gratis lokaltrafik alla dagar för dig som har fyllt 65 år (buss, spårvagn, metro) Direktflyg hem till Sverige 4/5
Pris Walzer: 5795:- Enkelrum: 6595:- det ingår 1 handbagage/pers. storlek: 55x40x23cm, en incheckad väska 20 kg kostar 640:- T/R

23/5 Habsburgska Pärlor 9 dgr. En specialladdad resa i gamla habsburgska städer. Vi besöker Budweiser ölbryggeri. 2 nätter i
Bratislava, därifrån en båtkryssning på Donau till Wien centrum. Promenad i Wien med sevärdheterna, Stefandom, Hofburg, Spanska
Ridskolan, Caffé Sacher m.m. I Budapest, kan du välja mellan 2 hotell, lyxiga termal-spa Aquincum Hotel eller Walzer. Det ingår extra
mycket: Bussresa med modern komfortbuss 4* hotell i Tyskland Besök på världskända ölbryggeriet Budweiser, ölprovning
Lunch på Budweiser 2 nätter i Bratislava Borgbesök i Bratislava dagsutflykt till Wien rundtur och vandring i Wien
kryssning på Donau Bratislava –Wien 4 nätter på valt Budapesthotell Rundtur i Budapest Zwack-Unicum museet med
provning Pusztautflykt med hästuppvisning, zigenarmusik Vinprovning hos Vida i Szekszárd med toppviner utflykt till
konstnärstaden, Szentendre Bufféfrukost dagligen 6 middagar eller lunch kvällsbåttur i Budapest
Walzer Hotel***+ 7 295:- Enkelrum 8 995:Spa Aquincum***** 8 495:Enkelrum 10 495:-

Hotel Walzer***+
Byggnaden ovan är verkligen en smyckedosa som
ligger på Budasidan i ett populärt villakvarter, med bra
luft, en vacker trädgård, terrass där du kan äta din
frukost eller ta ett glas vin på kvällen. Hotellet är
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

Termal Spahotell, Aquincum*****

tel: +3614364100 fax:+361436 4156
Vackert läge vid Donaustranden på Budasidan mittemot Margit-ön. Med kombinationen av
hälsobringande termalbad och behandlingar är det ett perfekt ställe för att öka välmåendet, få
avkoppling efter en stressig period, eller rekreation efter en sjukdom. Det 70°C varma
termalvattnet kommer från Margit-ön och kyls ner till 2 olika termalbassänger.
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: 700:- www.aquincumhotel.com

1/9 Vinprovarresa, 3 provningar, vinfestival, Pusztan 9 dgr m. buss.
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 Eger, en av Ungerns vackraste småstäder. I år besöker vi två
vindistrikt, Tokaj och Eger. Här får vi uppleva 3 fina vinprovningar hos välkända producenter. Efter alla provningar finns det möjlighet att
handla toppviner till fabrikspris. 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. Sedan flyttar vi till Budapest, där du kan välja mellan 2 hotell. Stadsrundtur och
Donaubåttur med storslagen kvällsbelysning. Besök på Ungerns största vinfestival som arrangeras uppe i Budaborgen vid Kungliga slottet.
Ett unikt tillfälle att kunna ströva runt och smaka på toppvinmakares viner från hela Ungern. Vi besöker Zwack-fabriken där den ungerska
likören Unicum tillverkas. Detta ingår i resan! Modern buss Reseledare
Bufféfrukost
2 nätter i Tyskland 3 nätter på wellness
hotell i Eger 3 vinprovningar Middag eller lunch alla dagar i Ungern Provning av ca 20 olika kvalitetsviner 3 nätter på valt hotell
i Budapest
Guidad rundtur Kvällsbåttur på Donau Ungerns största vinfestival
Pusztautflykt Hästuppvisning Tur med häst
och vagn
Typisk pusztamiddag, gulasch, ugnsbakad anka, palinka, vin, kaffe och zigenarmusik
Hot. Walzer 3* 7795:- Enkelrum 9595:- Spa Aquincum 5* 8895:- Enkelrum 10 995:- Flyg hem ell. T/R: 1000 /2000:- exkl skatt

13/9 Vinskörderesa Budapest, 2 nätter i en oas på Pusztan 9 dgr 6.995:September är en fantastisk månad i Ungern. Därför börjar vi med en 2 nätters vistelse i en paradisliknande oas mitt i Pusztan, Varga Tanya.
Här har vi en vacker stor utomhuspool med omringande gräsmatta, 3 utomhus jacuzzi och solsängar. Ett lyxigt wellnesshus med 2 stora
inomhus Jacuzzi, en turkisk ångbastu, finsk sauna. (utmärkt vid regn). Alla får 1 infrakabin behandling. Vi gör en vinskördeutflykt till den
kända Balatonsjön, deltar på en vinprovning med toppviner. Vi plockar druvor från vinstockar som vi malar till must. Detta ingår i resan!
Bussresa med modern komfortbuss 4* hotell i Tyskland
Frukostbuffé alla dagar 2n. på Varga Tanya wellness på Pusztan.
Halvpension under hela Ungern vistelsen Hästuppvisning Infrabehandling 4 nätter på valt hotell i Budapest stadrundtur
Vinskördeutflykt till Balatonsjön
vinprovning med toppviner Vinskörde på vinfält kvällsbåttur på Donau Szentendre utflykt
gratis lokaltrafik alla dagar för dig som har fyllt 65 år (buss, spårvagn, metro)
Walzer Hotel***+ 6 995:- Enkelrum 8 795:Spa Aquincum***** 8 495:Enkelrum 11 095:-

26/9 Östra Ungern runt 10 dgr. En extralång resa där jag vill visa lite mer av Pusztan, städer som Kecskemét och Debrecen.
Vi börjar i Budapest, du kan välja mellan 2 hotell, lyxiga termal-spa Aquincum Hotel eller Walzer. Rundtur, kvällsbåttur och Szentendre
utflykt med lunch o vin ingår. Vi flyttar till staden Eger för 2 nätter på ett wellnesshotell. Vinprovning hos en känd Egri vinmakare.
Ett unikt badbesök i en grottbad ingår. Utflykt till Debrecen sen flyttar vi till Varga Tanya för 2 nätter. Alla rum är lyxigt inredda, god mat
och ett fint wellness avdelning. En liten utflykt med häst o vagn, samt en fartfull hästuppvisning väntar oss här. Det ingår extra mycket:
Bussresa med modern komfortbuss Hotell i Tyskland T/R bufféfrukost dagligen 2 nätter på lyxiga Varga Tanya
hästuppvisning, pusztalunch med zigenarmusik Besök i Kecskemét
Besök i Debrecen dagligen lunch eller middag i Ungern
Bad i en unik grottbad anläggning 2 nätter på Korona wellnesshotel i Eger vinprovning i Eger 3 nätter på valt Budapesthotell
Rundtur i Budapest utflykt till konstnärstaden, Szentendre med lunch och vin kvällsbåttur i Budapest
Walzer Hotel***+ 7 795:- Enkelrum 9 995:- Spa Aquincum***** 8 895:- Enkelrum 11 995:- Flyg hem 1000:- exkl skatt
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 Gothia Tower 3, mittemot Liseberg
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

Gabor Resor AB

Iglabranten 7.

Email: gaborresor@gmail.com

ca.00.45
ca.00.15
ca.23.15
ca.22.45
ca.22.15
ca.21.35
ca.20.30
ca.20.00
ca.19.30
ca.18.30
ca.18.15
ca.17.45
ca.17.20
ca.17.00
ca.16.00
ca.19.45

42470 Olofstorp

Org. nr: 556929-6667

Bankgiro: 596-0463

Plusgiro 678942-4

tel: 0707-55 55 95
www.gaborresor.se

