Kultur & Historiska resor med Dénes Szász
Ungern

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens på
resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det program ni har under er resa. De har valt ut sina
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer i världen. Eftersom de själva har en speciell
anknytning till resmålet är de lite extra engagerade att visa det från sin bästa sida för att ni ska tycka om
det lika mycket som de själva när ni kommer hem.
Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här
programmet kan du läsa om just din favorits alla resor.

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

Bästa Resenär!
Mitt namn är Dénes Szász: född och uppvuxen i Budapest.
Har levt i Sverige totalt 12 år men bor numera i Ungern sedan flera år tillbaka.
Jag jobbar som reseledare, lokalguide och reseproducent sedan 1987.
Främst i Ungern med omnejd, tidigare också i andra länder runt Medelhavet och Skandinavien.
Mitt främsta mål är att mina gäster ska ha det så bra som möjligt på mina
resor. Så som jag själv skulle vilja ha det! Personlig service, "måste se" saker, nåt lite udda, personliga upplevelser, god mat och bra boende med bra
läge. Jag lägger också stor vikt vid att gästerna ska försöka lära sig nya saker om landet de befinner sig i.
För mig är det viktigt att man får en bild av hur lokalbefolkningen har det
idag, inte bara förr.
Jag väljer lokala leverantörer som själva brinner för sina produkter och är personligen ansvariga för kvalité och miljö. Det
är också viktigt för mig att locka mina gäster utanför de vanliga turistvägarna, våga besöka platser utanför de större städerna. Budapest är en av de vackraste städerna i Europa och det finns mycket att se även utanför storstaden.
Ungern har mycket att erbjuda i Centraleuropa: kultur med ett eget språk, storslagen arkitektur och natur,
gastronomi med lokala maträtter och drycker, varma källor med vatten för både avkoppling och hälsa.
På grund av sitt centrala läge är landet lätt att kombinera med andra länder i närheten som Österrike, Slovakien, Rumänien, Serbien, Kroatien och Slovenien. Avstånden och restiderna är korta och det är alltid lätt att hitta kulturella och histoiska
kopplingar mellen dessa resmålen.
Jag både planerar och genomför resorna på plats. Ibland tar jag hjälp av min syster Susi, som också talar bra svenska och
har jobbat som lokalguide i många år. Hon vet precis hur jag tycker att en resa ska vara så vårt sätt att jobba är ganska lika.
ReseSkaparna jobbar som jag: personliga, skräddarsydda resor med stor vikt på kvalité. Lagom stora grupper, fin balans i
programmet mellan upplevelser i grupp och på egen hand.

								Välkomna till min hemland Ungern!
											
Dénes Szász
PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:

Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars april och oktober - november och lite högre i maj och september. Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi
bokar desto bättre flygpriser, men vi kan inte boka flyg tidigare än 330 dagar. Många faktorer gör att det är svårt att sätta
ett pris innan vi har alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 500
- 1000 kr per person för flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.

BRA ATT VETA:
På många av Dénes resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör
kunna gå obehindrat i ca 1-2 km med stående vila. Det kan vara svårt att komma fram med rullator.

ALLTID RABATT FÖR GRUPPER

Ni vet väl att grupper alltid har rabatt? Mellan 500-1 000 kr på flerdagarsresor i Europa. Gäller för både grupp och del i resa.
Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

Budapest - Donaus drottning
Budapest kallas för ”Donaus Drottning”. Staden delas av floden Donau i Buda och Pest.
På Budas höjder ligger den gamla staden med hus från 1600- och 1700-talet. Detta är
den äldsta delen av staden där de smala medeltidsgatorna ringlar sig fram i den kuperade terrängen. Pest är den nyare delen av staden med byggnader i neoklassisk arkitektur, breda boulevarder och många restauranger och caféer. Vår reseledare Dénes som är
uppvuxen i Ungern visar oss sitt hemland på ett kunnigt och omtyckt sätt.

FAKTA
CA GRUPPRIS
RESLÄNGD:

10 250 KR
5 DAGAR

I PRISET INGÅR

• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L)
• 2 middagar varav en med båtfärd (M)
• Besök på Pusztan med hästuppvisning
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

DAG 1: BUDAPEST
Vår lokalguide Dénes möter oss på flygplatsen. Vi börjar med lunch på lokal restaurang.
Nu får vi se mer av Pest, den nyare delen av
staden med byggnader i neoklassisk arkitektur, breda boulevarder och många restauranger och caféer. Vi ser Hjältarnas torg,
Synagogan & Operan. Incheckning på vårt
centralt belägna hotell. (L)
Möjligt tillval: Båtfärd på Donau med buffémiddag inkl sekt, vin/ öl, kaffe, vatten samt
dragspelsmusiker. Transfer hotell - hamn t/r.
DAG 2: BUDA & SZENTENDRE
På förmiddagen får vi, tillsammans med Dénes se mer av Budas höjder. Här ligger
den gamla staden med hus från 1600- och
1700-talet och smala medeltidsgator som
ringlar sig fram i den kuperade terrängen.
Vi njuter av den vackra utsikten från Gellert
höjden. Vi tar även en tur till den pittoreska
konstnärsbyn Szentendre, en barockstad
från 1700-talet, känt för sina många konstnärsgallerier och utställningar. Vi äter lunch
tillsammans innan vi återvänder till Budapest under eftermiddagen. (F, L)
DAG 3: PUSZTAN
Idag gör vi en typiskt ungersk utflykt - ett
besök till Pusztan där vi ser en makalös häst-

uppvisning på herrgården Tanyacsárda. Vi
låter oss fascineras av de ungerska csikós
(hästskötare) skicklighet, att hantera sina
hästar och förundras över vad häst och ryttare kan prestera. En uppvisning man sent
glömmer. Det finns även möjlighet att själv
prova att sitta på hästen och testa den långa
piskan. Som avlutning åker vi en kort tur
med häst och vagn i omgivningen. Nu väntar en speciell lunch på bondgården Öreg
Tanya. Gården är en gastronomisk upplevelse för både öga och mage. Ägaren Attila lagar traktens rätter tilllagade av lokala
råvaror och därtill serveras lokala viner och
snaps från granngården. Vi ser även en folklore dansuppvisning med folkmusik. Åter
Budapest . (F, L)
DAG 4: EGEN DAG/TERMALBAD
En egen dag i Budapest, passa på att besöka
Szechenyi badet för ett trevligt termalbad,
här finns många pooler med olika temperatur både inom- och utomhus. Andra trevliga
besök är saluhallen för shopping och lunch,
Margarethaön eller bara strosa och njut
av stadens atmosfär. Vi äter en god avslutniningsmiddag på lokal restaurang. (F, M)
DAG 5: BUDAPEST – STOCKHOLM
Transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS
RESLÄNGD:

11 450 KR
5 DAGAR

I PRISET INGÅR

• Reseledare Linnéa Sallay
• Lokal guide Dénes Szàsz
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Guidad rundtur Pest & Judiska kvar
teren
• Guidad rundtur Buda
• Utfärd till Szentendre
• 2 luncher varav en brunch (L)
• 2 middagar varav en nyårsmiddag (M)
• Nyårskonsert
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG: Enkelrum: ca 3000 kr

Budapest
- nyårsresa med Linnéa Sallay & Dénes
Följ med operasångerskan och violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett härligt nyårsfirande. Linnéa har sina rötter i Ungern med pappa Sandór som kom till Sverige 1956. En
resa med guidade turer av Dénes som är uppvuxen i Ungern, han visar oss sin hemstad.
Linnéa för oss in i den ungerska musiken och bjuder på smakprov. I Budapest bor Linnéas
kusin Dóra med man Gergely (konstvetare resp historiker), de ser fram emot att träffa
oss. Linnéa & Dénes hälsar dig välkommen att fira in det nya året tillsammans i glad gemenskap.

Budapest & Eger
- kultur och matresa
En drömresa till Ungern med matupplevelser, termalbad, hästuppvisning och musik. Ett
av Ungerns vindristrikt kombinerat med termalbad samt vackra världsstaden Budapest
som bjuder på ett behagligt klimat, god mat och högklassigt musikliv. Under denna resa
bor vi 3 nätter i Budapest och 2 nätter i den historiska orten Eger belägen i vindistriktet
som är känt för det berömda rödvinet “Tjurblodet” Vi gör trevliga utfärder varav en till
Pusztan där vi ser en otrolig hästuppvisning och bjuds på traditionell mat och lokal dryck
av ägaren Attila på bondgården Öreg Tanya. Du får uppleva det mesta av Ungern och
vår reseledare Denes som är uppvuxen i Ungern visar oss sitt hemland på ett kunnigt och
omtyckt sätt.

DAG 1: BUDAPEST
Flyg till Budapest med ankomst vid lunch.
Vår lokalguide Dénes möter oss på flygplatsen. Vi börjar med lunch på lokal restaurang.
innan vi tillsammans med Dénes gör vi en
kortare bussrundtur på Budas höjder. Här
ligger den gamla staden med hus från 1600och 1700-talet och smala medeltidsgator
som ringlar sig fram i den kuperade terrängen. Vi njuter av den vackra utsikten från
Gellerhöjden. Incheckning på vårt centralt
belägna hotell. En stunds vila innan vi äter
en god middag på närliggande lokal restaurang. (L, M)
DAG 2: BUDAPEST & FLODTUR
På förmiddagen får vi, tillsammans med Dénes se mer av Budapest. Med buss och till
fots besöker vi Slottsområdet med Mathias
kyrkan, Stadsparken med Hjältarnas torg,
Széchenyi badet och vi kör förbi Operahuset
längs den vackra boulevarden Andrássy. Vi
ser Parlamentet från Fiskarbastionen. Pest är
den nyare delen av staden med byggnader
i neoklassisk arkitektur, breda boulevarder
och många restauranger och caféer. Egen
eftermiddag att njuta av stadens utbud eller
besöka saluhallen med dess stora utbud av
delikatesser och varor. Till kvällen skall vi få
se stadens ljus under en båtfärd på Donau
med middag och underhållning. Åter till vårt
hotell. (F, M)
DAG 3: PUSZTAN
En typiskt ungersk utflykt - ett besök till
Pusztan där vi ser en makalös hästuppvisning på herrgården Gerébi. Vi låter oss fascineras av de ungerka csikós (hästskötare)
skicklighet, att hantera sina hästar och förundras över vad häst och ryttare kan prestera. En uppvisning man sent glömmer. Det
finns även möjlighet att själv prova att sitta
på hästen och testa den långa piskan. Som
avlutning åker vi en kort tur med häst och
vagn i omgivningen. Nu väntar en speciell
lunch på bondgården Öreg Tanya. Gården
är en gastronomisk upplevelse för både öga
och mage, där man känner sig som hemma
hos någon. Ägaren Attila lagar traktens rät-

ter tilllagade av lokala råvaror och därtill
serveras lokala viner och snaps från granngården. Vi ser även en folklore dansuppvisning med romsk musik. Åter Budapest efter
en oförglömlig dag. Egen kväll i Budapest
eller följ med på en klassisk musikföreställning. (F, L)
DAG 4: EGER
Vi lämnar Budapest för en resa på ca 2 timmar
till den historiska staden Eger. Under stadspromenaden får vi se den vackra barockstadens inre delar med Basilikan, den medeltida
borgen, Liceum (högskolan), flera kyrkor och
torg. Eger är en levande stad med många studenter och besökare. Vinodlartraditionerna
är mycket viktiga och det berömda rödvinet
“Tjurblodet” kommer härifrån. Egen tid för
lunch och avkoppling samt upptäcka staden
lite på egen hand. Till kvällen gemensam

Pusztan

middag på en lokal krog. (F, M)
DAG 5: TERMALBAD OCH VINGÅRD
På förmiddagen skall vi få uppleva det ungerska termalbadet i Egerszalók, härliga varma källor med dess mineralrika hälsosamma
vatten. Det finns över 1000 källor i
Ungern, vilket endast överträffas av Island i
Europa. Vi reser genom vinodlingar och
kommer fram till badet som är byggt nära
naturformationen av kalk (som i Pammukale
i Turkiet). Det moderna badet bjuder på flera bassänger både inomhus och utomhus.
Åter Eger för egen eftermiddag. Till kvällen
skall vi besöka vinkällaren Thummerer, som
ligger 2 mil utanför staden och är en av de
mest kända familjeodlingarna i landet, som
tilldelats flera fina priser. Vår färd dit tar oss
genom vinodlingar och väl framme får vi
först besöka den 4000 m2 stora källaren
med olika vintunnor och ståltankar. Sedan
bjuds vi på en underbar middag med tillhörande viner som presenteras av Eva, ägarens
dotter. Åter Eger. (F, M)
DAG 6: HEMRESA
På förmiddagen transfer till flygplatsen för
hemresa vid lunchtid. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS
RESLÄNGD:

11 950 KR
6 DAGAR

I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Stockholm – Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 måltider med dryck varav flera med
underhållning
• Vinprovning
• Båttur på Donau
• Termalbad
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

