RESEVILLKOR
Anmälningsavgiften är 1000:- och erläggs snarast efter bokningstillfället.
Slutbetalningen skall göras senast fyra veckor före avresa.
Avbeställningskostnad
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften
30 – 9 dgr före avresa: 50 % av resans pris
8 dagar eller mindre före avresa: Hela resans pris
Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas
tillsammans med anmälningsavgift. Det kostar 650:- och skyddar mot
avbeställningskostnader vid annullering, med undantag för kostnaden för
avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom.
Inställande av resa kan ske vid färre än 25 anmälda deltagare.
Kostnadsförändringar
Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på:
-ändringar i transportkostnader
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter
-ändringar i växelkurser
Resegaranti
EXODUS resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti

VÄLKOMMEN MED!

Budapest, en pärla vid Donau
en RPG resa 21 – 28/4 2020

Välkommen med på en resa genom sex länder. Vårt huvudmål är Ungern och
Budapest, den vackra staden vid Donau. Vi ser också den kända Pustan,
Balatonsjön m.m. På ner och uppvägen kan vi njuta av ett Europa i vårskrud.

En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar.
Arrangör är:
Vasagatan 27, 573 31 Tranås
Tel. 046-140590
E-post: info@exodusresor.se
www.exodusresor.se

21/4 Från Sydsverige går färden söderut via Danmark. I kvällningen kommer vi
till Achat Hotel i Schwarzheide. Middag. Ca 70 mil
22/4 Vi passerar Dresden och snart är vi i Tjeckien. Också Prag passeras och
nästa land blir Slovakien. Mot kvällningen når vi Budapest och vårt hotell
Benczur. Ca 74 mil

26/4 Vi packar väskorna och åker mot den stora Balatonsjön. Här besöker vi
klosterkyrkan Tihany, åker en båttur på sjön och äter en Langos-picknick till
lunch. Sedan ska vi fortsätta in i Österrike till staden Wels och Hotel Ploberger.
Kanske hinns det med en vandring på stan efter middagen. Ca 55 mil

23/4 Denna dagen ägnas åt Buda och Pest, de två stadsdelarna som delas av
Donau. Vår lokala guide visar oss det bästa av staden inklusive entréer till
Fiskebastionen och Matthiaskyrkan.
Balatonsjön

Matthias kyrkan

Fiskebastionen

24/4 Idag åker vi ut på det ungerska slättlandet, Pustan, och vår lokala guide tar
vi med oss. Vi åker häst och vagn och får sedan
uppleva en uppvisning när ”Pustans härskare” tyglar
sina hästar. Vi äter en stadig lunch och så småningom
återvänder vi till vårt hotell. Tillfälle att ”pusta” ut.

27/4 Romarvägen Ovilava gick genom Wels men vi lämnar den och åker norrut.
Röra på benen, dricka eftermiddagskaffe, titta på Thomaskyrkan kan nog låta sig
göras i Leipzig på eftermiddagen. På kvällen kommer vi till Dessau, känt för
Bauhausarkitekturen, och vi bor där på Hotel Radisson Blu. Ca 60 mil
28/4 Vår väg går via färja Rostock – Gedser. Snart återser vi våra hemtrakter. Ca
65 mil
Reseledare: Carl Magnus Adrian
Pris: 11 490:-

25/4 En bit norr om Budapest ligger den mysiga konstnärsstaden Szentendre. Vi
guidas runt och får tid att strosa lite själva också. Vi besöker sedan det kungliga
slottet Gödöllö där också kejsarinnan Elisabeth av Österrike (Sisi) gjort sina
avtryck. Åter till Budapest för en härlig båttur på Donau och på kvällen blir det
middag med folkloreuppvisning.

Tihany

Enkelrumstillägg: 2 195:-

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum på bra mellanklasshotell, 7 frukostar
och 6 middagar, 1 lunch och 1 Langospicknick, utflykter och entréer enligt
program, 2 båtturer, lokala guider, reseledare, resemoms.
Bokning: Resan kan bokas direkt på vår hemsida
www.exodusresor.se/Resekalender
Du är också välkommen att ringa eller mejla.
OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha.

Båttur på Donau

