
Opplev julemarked i Budapest  
23.-26.november 2018  

�    
Budapest er hovedstad i Ungarn  Opprinnelig var Budapest to byer på hver side av Donau, Buda og Pest. Ti 

vakre broer lenker sammen bydelene. De to byene ble slått sammen i 1873. Med sin historie og gamle arkitektur 
er byen et svært interessant reisemål. En reise hit er en reise til en vakker kulturby med mye å se og oppleve. Her 

finner man også noen av Europas største julemarkeder, med morsom shopping, underholdning og god mat og 
drikke. 

Dag 1 fredag 23.november 
Kl 08.00  avreise fra Sokndal ved kirken  
kl 08.30  avreise fra Gruset, Egersund  
Kl 08.45  avreise fra Krossmoen  
kl 11.55  avreise med KLM til Budapest via Schiphol, Amsterdam 
Kl 16.15 ankomst Budapest Airport hvor vi blir møtt av vår guide som henter oss med buss. 
Ca 50 minutters transport til vårt hotell Mercure City Center som ligger sentralt plassert på 
Vaci Utca, Budapest`s fremste handlegate og 400 meter fra det største julemarkedet i 
Budapest. 
Felles middag etter ankomst.  

�     !     !    
Dag 2 lørdag 24.november 
Frokost på hotellet  
Kl 09.00 guide og buss henter oss på hotellet for en flott 3-4 timers tur for å oppleve 
Budapest. Her få vi med oss høydepunktene. Resten av dagen på egenhånd. 

.!     !     !  
Dag 3 søndag 25.november 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://no.wikipedia.org/wiki/Donau
https://no.wikipedia.org/wiki/1873
http://www.apollo.no/reiser/julemarked


Frokost på hotellet.  
Dagen på egenhånd til å kose seg på julemarked, severdigheter, koselige spisesteder  og 
butikker  
kl 18.30 felles busstransport fra hotellet  
kl 19.00 middag på Borkatakomba Restaurant. Dette er et spennende sted som tidligere har 
vært en vinkjeller. I tillegg til deilig mat vil vi få underholdning med ungarsk musikk og 
folkloredans. 

 !  !  !   
Retur til hotellet med buss etter middag  
Dag 4 mandag 26.november 
Frokost på hotellet  
Vi sjekker ut og setter bagasjen til oppbevaring.  
Formiddagen til fri disposisjon.  
Kl 14.00 avreise med buss fra hotellet til flyplassen 
Kl 17.05 avreise med KLM til Sola via Schiphol, Amsterdam.  
Kl 22.40 ankomst Sola hvor buss står klar og kjører oss hjem til Dalane. 

Pris kr 7.890,- pr person i db rom 

Prisen inkluderer: Busstransport, fly med KLM, 3 overnattinger med frokost på Hotel 
Mercure City Center, 2 middager- den ene med folkloreunderholdning, guidet rundtur med 
buss og norsktalende guide, reiseleder . 
Tillegg i prisen for : Singelrom kr 1.650,-  
 frivillig avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring. 

Bindende påmelding innen 15.august. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.  

               !       !  

 
Anne Margrethe Bendiksen  
-annetur as- 
Drageland 1 
N-4380 Hauge i Dalane 
Tlf  +47 926 47 413  



www.annetur.no 

!                          !                                      !  


