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BUDAPEST I 4 DAGAR
Budapest i 4 dagar
4 dagar i Budapest. Programmet innehåller följande sevärdheter i Budapest: det neogotiska
parlamentet, Margaretabron, Fiskarbastionen, Mattiaskyrkan, Elisabetsbron, Hjältarnas torg,
stans park, Andrássyboulevarden, Szentendre och termalbad i Budapest.
1:a dagen
x
20.00
2:a dagen
8.00
9.00

13.30
15.00

20.00
22.00
3:e dagen
8.00
9.00

13.30

Ankomst till Budapest
Ankomst till Budapest klockan x, med flyg nummer y. Möte med reseledaren från
Ernesto Travel och transfer till hotellet i Budapest. Ankomst och check-in på hotellet.
Kvällsmat på hotellrestaurangen eller på en restaurang i centrum av Budapest
(beroende på ankomsttid). Övernattning i Budapest.
Rundtur i Budapest – 1:a delen
Frukost på hotellet.
Rundtur i Budapest: det utmärkta neogotiska parlamentet som ligger vid floden
Donau är den största byggnaden i Ungern och byggdes mellan 1884 och 1902. Det
finns 691 rum i byggnaden som är 268 m lång och har en 96 m höga kupol. Vi går på
Margaretabron över floden Donau till Buda, där det finns ett slott – det mest berömda
monumentet i Budapest. Vi besöker Fiskarbastionen med en vacker utsikt över
Budapest, senare Mattiaskyrkan som står i centrum av Buda, kröningsplatsen för
ungerska kungar och drottningar. Citadellet. Senare går vi över Elisabetsbron,
tillbaka till centrum.
Lunch på en restaurang i centrum.
Vi fortsätter rundturen till Pest: Hjältarnas torg, Stadsparken, Andrássyboulevarden,
det 36 m höga Milleniummonumentet, Operahuset och Sankt Stefan Basilikan,
Saluhallen som byggdes 1890 av Samu Pets – den mest kända marknadsplatsen i
Budapest.
Kvällsmat på en båt eller på en restaurang, beroende på årstid.
Övernattning i Budapest.
Szentendre – en stad av museer och termalbad i Buda
Frukost på hotellet.
Bara 20 km från Budapest ligger Szentendre, en liten ort som lyckades behålla sin
gammaldags karaktär från 1700-1800 talet. Många målare, skulptörer och andra
konstnärer bor i denna stad på grund av dess läge på floden Donau, dess arkitektur
och monument.
Lunch på en restaurang i Szentendre och återkomst till Budapest.
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Fritid. Fakultativt: ett besök i termalbaden i Budapest: Rudas, Rác, Király and
Császár termalbad är exempel på turkisk termalbad arkitektur.
Kvällsmat med zigenaremusik och folkprogram. Den sista natten i Budapest
.
Avgång från Budapest och från Ungarn
Frukost. Check-out från hotellet i Budapest.
Transport till flygplatsen. Avgång från Budapest och från Ungarn.

