Vinfestresa till Ungern
22 - 29 sept 2017

Ungern är ett land som har en mycket
gammal kultur. Under en period var
Österrike – Ungern Europas största nation
som sträckte sig från delar av Frankrike i
väst och Tyskland och Polen i norr.
Idag är Ungern ett land som 2004 inträdde i
EU. Fortfarande finns mycket av det gamla
Ungern kvar. I de områden som vi föredrar
att vistas i förekommer det inte någon turism
att prata om. Ute på Pustan har vi köpt en
vinkällare som är vår bas för att knyta
kontakter med lokalbefolkningen och skaffa
oss kunskaper om ungerskt vardagsliv.
Byn heter Nemesnádudvar och har 2 200
invånare och 800 vinkällare. Detta är helt
unikt i Ungern och Europa då man normalt
har sina vinkällare ute på fälten, men här
ligger alla samlade i ett område.

att titta på den utrustning man har till att
producera vin samt lagra och buteljera den. Vid
lagringen har man ekfat som rymmer upp till 20
000 liter. Vi gör också en vinprovning av 5
olika viner han producerar.
På kvällen äter vi en hemmalagad middag i vår
vinkällare
Sön 24 sept.
Dags för den stora vinfesten. Det börjar med
kyrkobesök kl. 8.30 och efter det startar
karnevalen. Från lunch är det löpande sång och
dans på scenen, som ligger 50m från vår
vinkällare, fram till kvällen och avslutas med
fyrverkeri vid 20 tiden. På eftermiddagen
serveras gulaschsoppa och under hela dagen
och kvällen finns lite plockmat och förfriskningar i vinkällaren

Ons 27 sept.
Idag ska vi åka en stadsrundtur med buss på
2 timmar. Vi kommer att besöka det berömda
Gellértberget, som är 230 meter högt och här
har man utsikt över hela Budapest. Hela resan
guidas på svenska. Efter rundturen blir det en
tre-rätters lunch på den berömda restaurangen
Gundel.

Tor 28 sept.
Dagen programfri.
På kvällen samlas vi till middag.
Därefter tar vi oss ut i skymningen med en båt
på Donau för att beskåda staden från vattnet
när alla ljusen är tända. Vi får en guidad tur på
svenska i hörlurar och serveras också
champagne och annan dryck ombord.
Fre 29 sept.
Avfärd 15.00 från Budapest via Arlanda till
Kalmar ankomst 22.00.

Vi kommer också att besöka Budapest, en av
Europas vackraste städer som korsas av
Donau. Här besöker vi den berömda
Marknadshallen, gör en stadsrundtur med
buss och en flodfärd på Donau, samt provar
dess utomordentliga restauranger.

Fred 22 sept.
Vi åker flyg från Kalmar via Arlanda till
Budapest ankomst 14.30. Där tar vi buss till vår
by Nemesnádudvar. Vi har en resa på 2.5
timmar genom små och genuina byar framför
oss och väl framme tar vi in på det lilla men
mysiga gästgiveriet Knab.
På kvällen äter vi en ungersk middag på ett av
värdshusen i byn.
Lör 23 sept.
På förmiddagen, avfärd till grannstaden Baja
(30 min) där man har en lokal mat och
prylmarknad med mycket att se och köpa. Här
passar vi också på att äta Langos en ungersk
specialitet.
Efter lunch åker vi till Kovacs vinkällare i
Hajos, en lokal vinproducent som tillverkar
100 000 liter vin om året. Här får vi möjlighet

Mån 25 sept.
Nu ska vi få se något av Ungerns
nationalsymbol, Pusztan-ryttarna som visar
prov på en otrolig skicklighet och bl. a rider
5-spann med en ryttare stående bak på två
hästar.
Därefter lunch sedan åker vi till Kiskunmajsa
och badar på ett av Ungerns många termalbad.
Det är ett hälsobad, vilket innebär att man tar
vatten 5–800 meter under jord som innehåller
massor med mineraler vilka är nyttiga för
hälsan. Det finns över 1000 källor i Ungern,
vilket endast överträffas av Island i Europa.
Middag på ett av värdshusen i byn.
Tis 26 sept.
Idag åker till Opusztaszer och tittar på en
målning som beskriver Ungerns bildande. Den
är 120 m lång, 15 meter hög och cirkulär, vilket
innebär att man står mitt i målningen och
beskådar omgivningen.
Vi intar också en lätt lunch.
Därefter åker vi till Budapest och tar in på vårt
hotell.
Middag på kvällen.

Resans pris:
Per person i dubbelrum.

12 950 kr

Vincent Engström
0705 - 939 033
vincent@vincentresor.se
www.vincentresor.se
facebook: vincentresor

Resevillkor
I resans pris ingår:
Frukost alla dagar, alla måltider med måltidsdryck som står i programmet, samt alla utflykter och
entréavgifter som står i programmet.
Flyg+ från Kalmar via Arlanda tor till Budapest.
Alla transfers i Ungern.
Resans pris:
Per person i dubbelrum.

12 950:- kr

Enkelrumstillägg

2 500:- kr

Frivillig avbeställningsskydd

500:- kr

Anmälningsavgift: Betalas inom 10 dagar efter att resan är
bekräftad tillsammans med ev avbes skydd.
Slutlikvid:

3 000:- kr

Erläggs 30 dagar före avresan.

Vid avbokning tidigare än 6 månader före avfärd. Hela anmälningsavgiften tillbaka.
Vid avbokning mindre än 6 månader och tidigare än 60 dagar före avresa uttages en expeditionsavgift på 475:- per
person.
Vid avbokning mindre än 60 dagar före avresa och tidigare än 30 dagar före avresa uttages en expeditionsavgift på
975:- per person.
Vid avbokning mindre än 30 dagar innan avfärd (gäller endast med avbeställningsskydd) uttages 475:- i
expeditionsavgift mot uppvisande av giltigt läkarintyg, samt att avbeställningsskyddet är förverkat.
I övrigt gäller allmänna resevillkor för paketresor.

VincentResor har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
Bokning sker till:

’
Vincent Engström
0705 - 939 033
vincent@vincentresor.se
www.vincentresor.se
facebook: vincentresor

