
Sykkeltur for mosjonister i Ungarn

BALATONSJØEN RUNDT 

Turteam:
Geir Sandvik og
Kørner Høie 

Denne høsten kan du bli med oss på 
sykkeltur rundt Sentral-Europas største 
innsjø, Balatonsjøen. Lett terreng og godt 
utarbeidede sykkelveier innbyr til rolige og lette 
sykkeletapper på til sammen ca. 20 mil rundt sjøen.

3. - 9 september 2023



Balatonsjøen rundt
Denne høsten kan du bli 
med oss på sykkeltur rundt 
Sentral-Europas største innsjø, 
Balatonsjøen. Lett terreng og 
godt utarbeidede sykkelveier 
innbyr til rolige og lette 
sykkeletapper på til sammen ca. 
20 mil rundt sjøen.

Det blir fem dager med sykkeletapper 
på 35-48 km. Bussen frakter bagasjen 
vår fra hotell til hotell mens vi nyter 
fine dager på sykkelsetet. Balatonsjøen 
er kun ca. 12 m på det dypeste, og 
varmes derfor raskt opp. Dette 
legger alt til rette for gode og varme 
badeopplevelser underveis.

FLYTIDER

3. September: 
Oslo - Wien:     
12.25 - 14.40

9. september:
Budapest - Oslo: 
12.30 - 15.00 

Mulig med tilsltuningsbilletter/
gjennomgående billetter fra andre byer 
i Norge med Norwegian.

TURPROGRAM

Dag 1
Søndag 3. september
Norge – Wien – Balatonfüred
Avreise med Norwegian fra Gardermoen 
kl 12.25. (Mulig med tilslutning til Oslo 
fra andre byer i Norge). Det er direktefly 
fra Oslo til Wien, ankomst kl 14.40. Her 
venter bussen vår på oss som tar oss over 
grensa til Ungarn og til vakre Balatonsjøen 
med sitt turkise vann. Vi skal bo første 
natten på Hotel Annabella i Balatonfüred 
på nordsiden av sjøen. Middag og 
velkomstsamling på hotellet.

Dag 2 
Mandag 4. september
Balatonfüred – Siófok
Sykkeletappe: ca 48 km
Etter frokost får vi utlevert syklene og 
sykkelturen rund sjøen kan starte. Dagens 
etappe byr på en lettsyklet løype gjennom 
flere flotte badebyer rundt den nordøstre 
delen av innsjøen. Utpå ettermiddagen 
kommer vi til dagens etappemål, den 
største byen langs Balatonsjøen; Siófok. 
Overnatting på Hotel Balaton. Middag på 
hotellet om kvelden.

Dag 3 
Tirsdag 5. september
Siófok – Balatonfenyves
Sykkeletappe ca 54 km
Dagens etappe fortsetter vestover i 
et lettsyklet landskap på sørsiden av 
sjøen. Vi triller gjennom små hyggelige 
ferielandsbyer, og får god anledning til 
rekreasjon og ett eller flere bad i sjøen. 
Vel framme i den lille koselige badebyen, 
Balatonfenyves sjekker vi inn på hotellet 
vårt, Hotel Hubertus-Hof og slapper 
av før middag. Hotellet har utendørs 
svømmebasseng.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 4 
Onsdag 6. september
Balatonfenyves – Heviz
Sykkeletappe: 33 km
I dag sykler vi gjennom det store 
våtmarksområdet «Kis Balaton» (Lille 
Balaton) i sørvestre enden av innsjøen, 
der titusentalls fugler hekker i vannkanten. 
På ettermiddagen anbefaler vi et stopp i 
markedsbyen Keszthely som kan dateres 
helt tilbake til romertiden, før vi sykler 
inn til Heviz. Overnatting og middag på 
Danubius Helth Spa Resort. Hotellet har 
egen spaavdeling med basseng.

Dag 5
Torsdag 7. september
Heviz – Badacsony
Sykkeletappe: ca 35 km
Vi nyter en rolig morgen på hotellet før 
dagens rolige etappe på nordsiden av 
innsjøen. Vi sykler gjennom det som blant 
kunstnere ofte blir kalt for «Ungarns 
vakreste landskap». I Badacsony bor vi på 
Hotel Halaszkert. Middag på hotellet om 
kvelden. Også dette hotellet har basseng.

Dag 6
Fredag 8. september
Badacsony – Balatonfüred
Sykkeletappe: ca 42 km
Da gjenstår sjarmøretappen tilbake 
til Balatonfüred. På ettermiddagen 
anbefales også en avstikker ut på den 
vakre Tihany-halvøya før vi igjen triller inn 
til Balatonfüred og vårt Hotel Annabella 
igjen. Her kan vi slappe av å ta en dukkert 
i bassenget før vi møtes til middag og 
avslutningssamling om kvelden.

Dag 7
Lørdag 9. september
Balatonfüred – Budapest – Oslo
Det blir tidlig frokost på hotellet før vi blir 
hentet av bussen som tar oss til flyplassen 
i utkanten av Budapest. Flyavgang med 
Norwegian kl 12.30. Vi flyr direkte til 
Gardermoen, ankomst 15.00. (Mulig med 
tilslutning til andre byer i Norge fra Oslo)



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS 
Fra Oslo Kr 13.950

Tillegg for enkeltrom: 2300
Tillegg for tilslutning fra andre byer i Sør-Norge: 1500
El-sykkel på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo – Wien og Budapest – Oslo
• 6 overnattinger i dobbeltrom med halvpensjon (frokost 

og middag)
• Busstransport fra flyplass til hotell
• Sykkelleige standard sykkel
• Bagasjetransport fra hotell til hotell

• Reiseledertjenester fra Norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Mat på flyet
• Drikke til måltidene
• El-sykkel
• Tips
• Forsikringer

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

PÅMELDING
Turen bestilles på: 

plussreiser.no
eller på 
telefon 

70 17 90 00


