
Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 
 
 
Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på 
campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer 
om pladsen findes her: www.Pap-sziget.hu  

 
 
  
I vores ophold vil vi bruge en del offentlige transportmidler,  hvis man har passeret 
alderen 65 er dette gratis. 
 
I løbet af vores ophold skal vi på busrundtur i Budapest, med dansk guide.  
På turen vil vi opleve flere store seværdigheder hvor vi blandt andet kommer til at se 
Parlamentet, slots området, Fiskebastationen og meget mere.  
Vi skal også se Budapest om aftenen fra en spændende tur rundt på Donau. 



 
Derudover vil vi også opleve Parlamentet med dansk guide og rundvisning. 
 
 
Vi skal også se et hesteshow, hvor der bliver rig mulighed for at opleve hvad man 
også kan bruge heste og okser til. I forbindelse med det vil der være fællesspisning på 
Bodjo Major. 
 
 
Szentendre kan vi varmt anbefale at besøge, da det er en meget smuk by med mange 
oplevelser. Lige ledes kan det anbefales at man tager en tur til Margrethe Øen i 
Budapest, hvor der er et flot springvand med lys og musik kl. 21,00. 
På øen kan også opleves et dejlig vandland, Palatius, med vandrutchebaner, 
bølgebassin og termal bad. Øen er en dejlig fredfyldt oase hvis man trænger til at 
slappe lidt af. 
 
Derudover skal vi også nyde de dejlige afslappende bassiner i Széchnyi termal bad 
med forskellige vand temperaturer, som spænder over 30-40 grader. Dette er 
egenbetaling. 
 
Vi skal også besøge den gamle, charmerende by, Visegrad, hvor der er middelalder 
festival. Turen hertil vil foregå i bus og der er bestilt mad til fællesspisning.  
 
Vi skal også på bustur til Esztergom. Byen har spillet en vigtig rolle i Ungarn som 
kongelig sæde i år 1000. 
Vi skal se Basilikaen, det er den 3. største i Europa .Der vil være en guide med rundt i 
byen. 



 Vedr. Suzikki fabrikken. Det er håbløst at komme ind der skal søges mange steder og 
det er så ikke sikkert alligevel. Så det er aflyst. 
 
Derudover byder programmet på en festlig middag på Sir Lancelot med 
underholdning og humørfyldt ridder-stemning.  
 
Vi skal også nyde en middag på restaurant Trófea Grill Étterm, hvor der er buffet i 3 
timer inklusiv øl, vin, vand og champagne ad libitum. 
 
Derudover byder turen på en spændende tur til en hyggelig landsby, Hantos. Et 
venskabsforløb, hvor vi husede nogle fra Ungarn og efterfølgende har besøgt dem, 
har ført til at vi har et tæt venskab med nogle fra byen. Dette giver en helt speciel 
mulighed for at besøge de lokale og opleve noget ganske unikt, som de fleste turister 
ikke får mulighed for. Her vil vi besøge den lokale højskole hvor vi skal nyde en 
frokost. Derefter vil vi gå en tur rundt i byen og opleve stemningen og få kaffe ved 
nogle lokale. Til slut vil vi have en festlig aften i kulturhuset med musik, spisning og 
dans. Vi bestiller en bus og vil finde en løsning til dem der har hund med. 
 
Vi håber at vi ses til en uforglemmelig tur til den charmerende by, Budapest. 
Der kommer endelig program, pris og tilmelding, den 16. januar.  
Turen bliver gennemført med min 25 enheder og maks. 50 enheder. 
 
 
Endeligt  Program 
Program Ungarns tur 2016 Fra den 09.07 til 20.07 
Lørdag 9.juli 
Ankomst, vi hygger lidt om aften, kort info møde. 
Søndag:10.juli 
 Info møde og velkomst. 
 
Afgang fra pladsen vi skal til Visegrád med bus. Der er Middelalder festival, først 
laver vi lige et lille stop ved bobslæde banen der skal vi prøve det. ps. egenbetaling. 
 
Derefter forsætter vi til Visegrad vi har bestilt en frokost, vi har valgt at man så nyder 
området og ser på de flotte hånd lavet ting. Hjemkørsel til pladsen. 
Vi laver langbord til aftenkaffen som selv medbringes. 
 
Mandag:11.juli 
Vi mødes ved flaget til kort info om dagens program. 
 Afgang fra campingpladsen med bus, vi kører på byrundtur i Budapest med 
dansktalende guide, vi skal bla. Se: City della, heltenes plads, parlamentet udefra, 
Borgområde, Fisker Bastionen. med mere. 



Efter byrundturen vil vi spise en lille frokost på Trófea Grill Étterm som er ved 
Margit Hid broen, med det gode drikkemærke ad libitum. 
Vi tager med offentligtransport hjem til pladsen. 
 
Lille program ændring, 
Efter frokost tager dem har lyst på tur til borg/slots området, sammen med Dorthe og 
de 2 Guider. 
Lars han tager hjem med dem som ønsker dette. 
(Det er fordi vores guide har en heldags pris som vi så udnytter bedst muligt.) 
 
Tirsdag:12.juli 
Dem som har lyst til at blive i Szentendre har mulighed for dette. 
Og dem som vil med ind til byen for at bade, strøjtur kan gøre dette.  
Vi tager til Therminal bath - Szénchenyi fürdo. Som er meget flot. Der bruges også 
offentlig transport for at komme dertil. Ps. Egen betaling. 
Langbord og fælles hygge for dem som er kommet hjem til pladsen 
 
Onsdag:13,juli 
Bus tur til  Bodjo Major Hesteshow og fælles spisning. 
 
Torsdag14.juli 
Bus tur til Esztergom. 
I byen er der den 3. største Basilika i Europa. Vi har vores Guide med og hun ved en 
masse om Esztergom. Måske tager vi en lille tur til Slovakiet det er på den anden side 
af Donau. 
 
Fredag 15.Juli 
Heldags tur til Hantos med bus, vi skal først besøge den lille højskole Kiss Hantos, 
hvor vi spiser en frokost. Derefter forsætter bussen til landsbyen Hantos, der vil vi 
besøge nogle lokale og se hvordan de bor og drikke kaffe ved dem. 
Vi mødes senere i kulturhuset der venter en overraskelse derefter spisning og dans, vi 
kører med bussen hjem. 
(vi finder en løsning til dem som har hund med). 
  
Lørdag:16.juli 
Hviledag 
 
Søndag 17.juli. 
 Kl.21.00 der skal vi ud og sejle med Legenda båden på Donau. Vi mødes ved kajen, 
efter sejlturen  vil vi se Budapest med aften lys på. Vi har bestilt bustransport. 
 
 
 



Mandag 18.juli 
18:15.Mødes vi ved  “Sir lancelot”  restaurant,på følgende adresse  “Podmaniczky 
U.” 14 
Kl:22.30 Har vi bestilt en bus til at afhente os ved Sir Lancelot. 
 
 
Tirsdag 19.juli 
Tur til Parlament. 
Vi kører samlet ind til byen, vi bliver nok delt i to hold, det første hold går på 
rundturen( der er dansk guide med rundt), mens det andet ser området. Når begge 
hold har været inde forsætter bussen vi skal have en frokost et sted i byen. Efter 
frokosten kører bussen tilbage til pladsen.  
Vi slutter stævnet af med fælles hygge og langbord.  
 
Onsdag 20.juli 
Hjemkørsel 
 
 
Pris for alt dette er pr. enhed på to personer. 
for 2 personer  5900.kr 
Da personer over 65 år rejser gratis i offentlig transport, er det følgende priser som 
gælder for dem. 
Pris for enhed med 2 personer over 65år                           5600.kr 
Pris for enhed med 2 person hvor den ene er over 65 år   5750.kr  
 
for 1 person i egen vogn   3200.kr 
ekstra person over 14 år   2755.kr 
ekstra person under 14år  2000.kr 
 
I prisen er 11 overnatninger incl.el, 
Busture, sejltur, de fleste entréer.  
Bus og tog kort til Budapest centrum. 
7 spisninger, 
 festaften med live band 
3 gange drikke varer ad libitum øl, vin og vand  
Overraskelse, Guide 
Og masser af hygge og oplevelser. 
For mere information er i velkommen til at kontakte os. 
 
Med venlig hilsen Dorthe og Lars Toft 
23951704/ 61662254 
Toft24@mail.dk 
 


