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Dag 1 – Ankomst (A)
Vi flyver fra Billund direkte til Buda
pest og  ankommer  sidst  på  eftermid
dagen. Herfra  er  der  transfer  til  vores  
hotel  som ligger på Pestsiden.

Dag 2 – Den store byrundtur i 
Budapest (M, A)
”Donaus perle” er med tiden blevet 
Budapests andet navn, og byen er da 
også en af de smukkeste hovedstæder 
i Europa. I dag skal vi i bus på den helt 
store byrundtur. På Pestsiden starter 
vi på Heltenes Plads, som blev bygget 
i forbindelse med 1000 års jubilæet i 
1896. Det blev fejret med grundlæggel
sen af denne fine plads med en 36 me

ter høj søjle. På toppen af søjlen skuer 
ærkeenglen Gabriel ud over en række 
statuer af Ungarns konger og heltefi
gurer. Vi kommer til Buda over Kæde
broen, der er et af Budapests mest be
rømte vartegn. Den blev bygget i 1849 
og var den første permanente bro over 
Donau mellem Buda og Pest. Vi gør 
ophold ved Fiskebastionen, der i dag 
er Verdenskulturarv, udsigten herfra er 
helt fantastisk. Endelig skal vi til tops 
på Gellertbjerget. Her troner det 40 
meter høje befrielsesmonument. 

Dag 3 – Det centrale Ungarn, Kec-
skemét og Hajós  (M, A)
Efter morgenmaden kører vi i bus til 
Kecskemét. I byen starter vi med en by
rundtur. Kecskemét er nok mest kendt 
for sin exceptionelle arkitektur og de 
mange kirker. I perioden 1992 – 2013 
var Det Danske Kulturinstitut placeret 
i byen. Fra Kecskemét går turen syd
øst på gennem pusztaområdet til den 
spændende vinkælderby Hajós. I Hajós 
findes over 1.200 forskellige vinkældre. 
Der bliver lejlighed til at besøge en

kelte vinkældre samt at smage forskel
lige vine. Aftensmad hjemme hos det 
tidligere parlamentsmedlem, Albert 
Alföldi.

Dag 4 – Rundvisning i Operaen og 
sejltur på Donau (M, A)
Om formiddagen arrangeres rundvis
ning i Operaen. Det siges at være en af 
de smukkeste bygninger i nyrenæssan
ce i Europa. Den åbnede i 1884, har et 
hesteskoformet auditorie med plads til 
1200 tilskuere. Augustikken i operahu
set i Budapest  er blandt verdens bed
ste. Efter besøget i Operaen skal vi på 
en times sejltur på Donau.

Eftermiddagen er på egen hånd i Buda
pest.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmaden afgang til lufthav
nen. Vi flyver fra Budapest kl 11.05. 

Midt i Ungarn ligger landets smukke hovedstad, Budapest. Byen er delt i to, den flade Pest-del og 

den bjergrige Buda-del. Vi kommer selvfølgelig rundt om det hele, fra Gellertbjerget til Heltenes 

Plads. Budapest har en begivenhedsrig fortid og gennem den ungarske hovedstad flyder Donau, 

Europas næstlængste flod. Der bliver også en udflugt til det centrale Ungarn. Her besøger vi både 

Kecskemét, byen er bl.a. er kendt for de mange smukke bygninger og vinkælderbyen Hajós.

BUDAPEST  
- VED DONAUS BREDDER

• 4**** hotel med halvpension

• GRATIS parkering i Billund

• Heldagsudflugt til Kecskemét

•   Omfattende byrundtur 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
kun  

kr. 5.995

Budapest
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Heltepladsen

Fiskerbastionen

Parlamentsbygningen

 29.09. – 03.10 5 dage 5.995

 AFGANG  VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
• Flyrejse BillundBudapest t/r
• Parkering i Billund lufthavn
• 1 stk. indtjekket bagage max 10 kg 

(55x40x20 cm)
• 1 stk. håndtaske (40x20x25 cm)
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Al transport og udflugter i følge 

program (inkl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden 

Valuta: Ungarske Forint

 

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 1.400
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Hotel Hungaria City Centre 4****
Velkommen til Hotel Hungaria City 
Centre i Budapest, som bliver vores 
base på denne rejse. Dejlig 4 stjernet 
hotel centralt beliggende i Budapest. 
Alle værelser har naturligvis eget bad/
toilet, aircondition og satelittv. Des
uden er der gratis WiFi på hotellet.

Se mere på www.danubiushotels.com


