Budapest 1 maj - 6 maj 2022
Bemærk: Der er kun 30 billetter til rådighed,
så det er om at være hurtig med tilmeldingen.
Seneste tilmelding er den 19 november !
1 maj. Ankomst til Budapest hvor vi bliver mødt af en dansktalende
lokalguide der sørger for vi kommer til hotellet.

På anden-dagen er vi så klar med Hestevognstur
til Puszta, til underhold i særklasse. Derefter til
Karikas Csarda hvor der serveres en ret
bestående af Gullach med tilbehør,
samt rød/hvidvin/vand - ad libitum, og kaffe.
3 maj. Her bliver vi kørt til River Cruise med frokost
buffet. Efterfølgende er der lidt sightseeing i
Budapest, hvorefter vi skal tilbage til hotellet og
slappe af til vi bliver hentet til ”Gipsy evening” på
Czarda. Vi kører klokken 19.00. - spisning klokken
19.30. hjemkomst igen omkring klokken 22.

4 maj.

Dagen er helt på egen hånd,og
med aftensmad på hotelllet.

5 maj. Budafok - Tètèny. Med titlen, Byen for drue og vin - berømt for sit
mere end 100km lange kældersystem, hvilket tjener som hjemsted for
prisvindende vin og champagne. vi tager turen, og nyder en frokost.

Rejsens pris: Kr.6695 i delt dobbeltværelse. - enkeltværelse: Kr.7395
Udrejse Budapest kl. 19.30.
Hjemrejse KPH kl. 14.50
Tilmelding skal ske til Carsten Majgaard på mail: carstenmajgaard@gmail.com eller på telefon: 51809996
Tilmelding er bindende, og der betales samtidigt depositum på 1000 kr.
Der er et begrænset antal enkeltværelser til rådighed (8 stk), så det er først til mølle.
Der vil senere blive fremsendt brev om tid for betaling af restbeløb, samt yderligere informationer om turen.
Depositum indsættes i Danske Bank: reg.0434 konto.10252326
Med forbehold for små ændringer

Se lidt af verden med

Københavns Postseniorer

Budapest maj 2022
I mange år var Ungarns hovedstad gemt væk bag jerntæppet, men nu blomstrer byen ved smukke Donaus
bred på ny. Floden deler Budapest i to. På den ene side ligger den gamle bydel, Buda. Gå på opdagelse i
borgkvarteret med de majestætiske fæstningsværker, Kongepaladset og den smukke Matthiaskirke fra
1300-tallet. Den modsatte bred er som skabt til promenader langs floden. Her i byens nyere del, Pest, er der
gode shopping-muligheder, og den enorme parlamentsbygning kan tage pusten fra de fleste.
Et besøg i Budapest handler i høj grad om byens mange museer, de imponerende fæstningsværker, den
smukke gotiske Matthiaskirke fra 1300 tallet og den kæmpemæssige parlamentsbygning. Koncerter og
operaer står også højt på mange besøgenes ønskelister, ligesom det livlige natteliv med gode restauranter,
cafeer og musiksteder har fået det blå stempel for sin kvalitet og alsidighed.

