Reiseforslag Budapest
Budapest – en av verdens vakreste byer - har klart å bevare sin sjel under den kjappe
moderniseringen de siste årene. I dag har Donau, de gamle art noveaupalassene og de
brede bulevardene fått selskap av gourmetrestauranter og trendy barer. Hit reiser de
som er interessert i historie og glade i å feste – og alle de som bare vil slappe av i byens
mange dampbad. Elven Donau renner rett gjennom sentrum av Budapest, og er derfor
en slags retningsanviser for besøkende som enten befinner seg i de gamle brosteins
gatene på Budasiden, eller langs 1800-tallsbulevardene på Pestsiden.

Fredag
Fly med SAS/Lufthansa se www.sas.no, www.lufthansa.no. Flytiden er 4 timer fra Oslo til
Budapest inkl. 1 time og flybytte i Munchen.
I ankomsthallen til Budapest flyplass vil GuideTravels representanter stå klare til å ta
dere imot. Fra flyplassen er det ca. en time med buss til Hotel Hilton WestEnd.
Hotellet holder høy standard og har store rom. Perfekt beliggende i forbindelse med The
WestEnd Shopping Center sentralt i Pest og fem minutter unna Metro og trikkestasjon.
Gamlebyen på Buda-siden ligger bare ca 20 minutters gange unna.

Etter innsjekk på hotellet og en aldri så liten ”cowboystrekk”, så står bussene klare til å
ta dere med til Budafok, et av område i byen tilligere kjent for vinproduksjon og hjem til
en av verdens største vintønner. Rundt ”tønna” blir det tid for en liten aperitiff, før vi blir
loset inn den tildligere vinkjelleren og nå Borkatakomba Restaurant for en tradisjonell

ungarsk middag med musikk og danseoppvisning. Her får vi anledning til å smake på den
verdenskjente ungarske gulasjsuppen og andre ungarske spesialiteter. Etter et godt
måltid står bussene klare til å ta oss med tilbake til hotellet. For de som måtte ønske å
fortsette kvelden, så kan Budapest by på et frodig natteliv med nattklubber og mange
hyggelige kafeer og puber.

Lørdag
Etter frokost er alle deltagere invitert til turens faglige innhold på hotellets kurs og
konferansesenter. Etter konferansen blir det servert lunsjbuffet på hotellets restaurant
(evt. på en lokal tradisjonell restaurant).
Etter lunsj er det tid til å bli bedre kjent med denne flotte byen. I bussene venter våre
norsktalende guider som loser dere gjennom Budapests gater og forteller litt om byens
historie og severdigheter. Vi besøker bl.a. Fiskerbastionen og Gellérthegy med byen beste
utsikt på Budasiden, og bl.a. et kort stopp ved Terrorens på Pestsiden. Sightseeingturen ender
tilbake på hotellet.

På kvelden henter bussene oss på hotellet og tar oss med til Vigadótorget. Herfra går vi
om bord en av de mange cruisebåtene for et 2-timers cruise langs Donau, for en kveld
med middagsbuffet, ”live” musikk og dans. Nyt utsikten mens dere passerer noen av
Budapests historiske bygninger og severdigheter. Etter cruiset kan de som ønsker, bli
med bussene tilbake til hotellet.

Søndag
Avreise fra hotellet til flyplassen i god tid før avreise. Mer informasjon blir gitt på hotellet
evt. på bussen på lørdag kveld. På vei til flyplassen blir det et lite stopp på Nagycsarnok,

markedet. Her blir det anledning til det vi likker å kalle ”last minute panic shopping”, kanskje noen
suvenirer, krydder eller lokale spesialiteter.

For mer informasjon om Ungarn se:
www.gotohungary.com
For mer informasjon om Budapest se:

www.budapestinfo.hu

For mer informasjon om Hotel Hilton WestEnd se:
www.budapest-westend.hilton.com/
For mer informasjon om Borkatakomba Restaurant se:
www.palacecatering.hu/langs/angol/BRK_nyito.html
Avreisetider med SAS/Lufthansa
OSL BUD 1150 1626 (vente 1t 10 min. i Munchen)
SVG OSL 0935 1030
BGO OSL 0920 1010
AES OSL 0900 0955
TRD OSL 0920 1015
KRS OSL 0720 0810
TOS OSL 0830 1020
BOO OSL 0715 0850
BUD OSL 1255 1725 (vente 1t 10 min. i Munchen)
OSL SVG 1925 2015
OSL BGO 1845 1935
OSL AES 2145 2240
OSL TRD 1820 1915
OSL KRS 2025 2110
OSL TOS 1835 2025
OSL BOO 1835 1840

