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RESA TILL BUDAPEST 2014 
  - kostnadsförslag – 
 

 
FLYGRESA  Flygresa från Stockholm Arlanda till Budapest, t/r med prel. 

Norwegian. Måltider ombord enligt flygbolagens normer. 
Flygplatsskatter samt bagage ingår. Läs mer om våra boknings- och 
avbokningsvillkor betr. regler för bokning med lågprisflyg i sep. bilaga. 

  
BUSSTRANSFER  Flygplatsen i Budapest – hotellet, t/r. 

Stadsrundturen. 
 
HOTELL  Prel. Atlas City Hotel *** i centrala Budapest. Fyra nätter. 

Del i dubbelrum med dusch/wc. Frukostbuffé ingår.  
 

GUIDE Svensktalande guide som möter vid ankomsten och finns 
under vistelsen enligt programmet. 

  
STADSRUNDTUR Stadsrundtur i Budapest med buss och svensktalande 

lokalguide. Tre timmar. Inga entréer ingår.  
 
UTFLYKT  Buss och guide till Tanyacsárdán  på Pusztan. Riduppvisning, 

välkomstdrink (palinka), lunch med bl a gulaschsoppa. 
 
UTFLYKT VINSKÖRD Utflykt till vindistriktet och orten Szigliget, som ligger nära 

Badacsonys vindistrikt. Här blir det tillfälle att få plocka 
egna druvor, se hur produktionen går och dessutom smaka 
på viner från området. Senare på kvällen blir det 
uppträdande i samband med ortens vinskördefest. Middag 
ingår. Bussresa t/r, guideservice, vinprovning och middag 
ingår 

 
   
PRIS PER PERSON     6 190:- - baseras på 30 – 40 pers.   

    6 390:-  - baseras på 25 – 29 pers.        
 
 
 
Mot tillägg erhålls: 
 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD  Vi rekommenderar att teckna avbeställningsskydd med det 
RESEFÖRSÄKRING  försäkringsbolag där man har hemförsäkringen (många har 

det redan inbakat i hemförsäkringen).  
 
ENKELRUM       1 250:- / för fyra nätter. 
 
UTFLYKTER  Båtresa t/r Budapest - konstnärsstaden Szentendre med guide. 
 Rundvandring, lunch ingår. 325:- / pers. Min. 20 pers. 
 
ÖVRIGT     Operabiljetter, entréer, övriga måltider etc. mot tillägg 
 
Stockholm 2013-10-22 
 
TM Resor 
Thomas Molnar 
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RESA TILL BUDAPEST 2014 
  - programförslag – 
 

 
 

Onsdag 24 september   Flygresa – sightseeing  – incheckning  

 
10.00 Avresa med flyg från Stockholm Arlanda till Budapest med Norwegian.  
12.20 Vi ankommer Budapest senare på dagen. Här möter buss och svensktalande guide 

oss. Vi påbörjar vår stadsrundtur med bussen och guiden.  
 
På stadsrundturen i Budapest ser vi bl a Hjältarnas torg, Operan , Basilikan, Parlamentet, Slottet och 
Mátyáskyrkan.  

 

 
Vi ser bl a Kedjebron och Mátyáskyrkan på vår sightseeing i Budapest 
Passa på att besöka den kända Saluhallen 
 

 
Saluhallen i Budapest, väl värt ett besök 

 
 

Incheckning på Atlas City Hotel***, och sedan fritt några timmar. 
 
19.00 Välkomstmiddag kan bokas genom TM Resor. 
 
 
 

Torsdag 25 september   Pusztan  

 
Frukost på hotellet.  
 
10.00 På förmiddagen åker vi med buss och guide till den ungerska slätten, Pusztan. 
Det blir en dag full av ridupplevelser, god mat och ungerska musiktoner! Gästgiveriet vi besöker heter 
Tanyacsárda och här får vi uppleva riduppvisning av ungerska cowboys (csikos). Något senare blir det 
middag till toner av zigenarmusik. På menyn står bl a gulaschsoppa och husets vin. Återresa till 
Budapest med buss. Vi beräknas åter vara i Budapest 17-tiden. 
 
Fritt på kvällen. Om konsert, opera eller annan kulturaktivitet önskas, så hjälper vi gärna att förboka 
biljetter. 
  
 

Budapest är huvudstaden i Ungern. Den 
består av stadshalvorna Buda och Pest, 
väster respektive öster om floden Donau. 
1872 slogs Buda, Pest och Óbuda samman 
till en enda stad, innan dess var de tre skilda 
städer. 
Strax utanför Óbuda finns än idag spåren av 
en romersk stad från 100-talet, vid namn 
Aquincum. Budapest har idag en befolkning 
på omkring 2,4 miljoner.  
Pest är stadens kommersiella och kulturella 
centrum. På Budasidan som är mer av 
historisk karaktär återfinns slottshöjden med 
kungliga slottet som idag är hem för bland 
annat Nationalgalleriet. Invid slottet ligger 
Mattiaskyrkan vars äldsta delar härstammar 
från 1200-talet. Kyrkan var kunglig 
kröningskyrka. 
 
Budapest är även känt för sina badhus. 
Vattnet kommer från varma källor. Romarna 
byggde de första badhusen, men dessa är 
numera i ruiner. De drygt 150 år som staden 
var osmansk bidrog med en väl bevarad 
turkisk badhustradition. Det mest kända, 
Gellertbadet ligger på sluttningen till 
Gellertberget. Längst upp på Gellertberget 
står frihetsstatyn. 
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Fredag 26 september   Budapest - fritt – härliga bad  

 
Frukost på hotellet. Fritt denna dag. Saluhallen, museer, shopping och bad på termalbad 
rekommenderas denna dag. Kända termalbad är bl a Gellertbadet och Szechenyibadet. 

 

  
Gellértbadet i Budapest                Szechenyibadet 

 ... njut av varma, behagliga termalbad. Entré betalas på plats. 
 
 
Fritt resten av kvällen. 
 

Lördag 27 september   Vinskörd Balatonsjön  

 
Frukost.  
 
09.00 Heldagsutflykt till Szigliget. I Szigliget kommer vi denna dag att få uppleva vinskörden 
med alla dess festligheter. Vi plockar druvor, får se och höra hur vinet framställs och dessutom 
provsmaka lokala viner. 

 

       
                        Badacsony området                                 Eszterhazy Källaren                           Vinskördeparad 

 
Senare på kvällen blir vi bjudna på middag på restaurang Eszterhazy Pince (källaren). 
 
Bussresa tillbaka till Budapest efter middagen.  
 

Söndag 28 september   Flygresa hem   

 
 

 Frukost och utcheckning.   
09.00 Busstransfer från hotellet till flygplatsen i Budapest. 
11.30 Flygresa från Budapest till Stockholm Arlanda. 
13.40 Ankomst till Arlanda. 
 

 
  Samtliga tider är satta med reservation för ändringar. 


