TUR TIL UNGARN 2018 ER I ÅR VED GYŐR
TUREN ER FRA DEN 13 MAJ TIL DEN 24 MAJ 2018
Prisen for denne tur er som følgende, for en vogn med 2 personer.
Hvis begge er under 65 år
Hvis en er over 65 år
Hvis begge er over 65 år
Disse priser er fordi der er forskel i entreer, når man er pensionist.
Dog Forbehold for kursændringer:

8.753,00 kr.
8.699,00 kr.
8.423,00 kr.

Og hvad får man for dette:
www.camping.info/ungarn/westtransdanubien/tópart-camping-20344
11 overnatninger på camping Tópart i Győr med strøm.
Der er wi-fi på pladsen.
1 udflugt til fods, 8 udflugter med bus, og alle entreer betalt
8 frokoster på turene
3 rundstykker til hver vogn i 11 dage
1 velkomstmiddag med vinsmagning, 1 festmiddag med ungarsk folklore
Turen er lavet i samarbejde med vores dansktalende guide Anna, som er med på alle ture.
Program for turen.
13 maj sø. Ankomst til Győr på campingplads Tópart, hvor der er orienteringsmøde klokken 17.00, hvor vi
Joan og Preben samt vores guide Anna vil fortælle om de praktiske ting, samt hvad vi skal opleve de
næste dage. Afslutter med aftensmad på en restaurant med vinsmagning.

14 maj ma. Byrundtur i Győr, en af de smukkeste ungarske byer, og vi får frokost et sted i byen.
15 maj ti. I dag bliver det en oplevelsesrig tur, idet vi både skal en tur ud med motorbåd, en tur med
hestevogn, samt til prøvesmagning af gedeoste. Det foregår i Szigetköz.
16 maj o. Szombathely, hvor vi skal på byrundtur, besøg i Iseum, ruiner og fund fra romertiden, samt Ják,
en af de få romanske katedraler i Ungarn.
17 maj to. Så tager vi på besøg på Audi fabrikken, og efter frokost afslutter på et af Ungarns berømteste
stutterier, Bábolna.
18 maj fr. Der tager vi på besøg i en botanisk have i Kám, der har den største rhododendron-samling, og
som netop blomstrer i maj måned, om eftermiddagen med et besøg i Sárvár, først i en borg og bagefter i
et termalbad.

19 maj lø. Sopron som er en af de ældste byer i Ungarn, hvor vi skal spadsere i den fredede bykerne, samt
besøg i Storno huset, en speciel samling af kunstgestande i en gammel pompøs lejlighed.

20 maj sø. Fri
21 maj ma. Tager vi til Fertőd og ser Eszterházy slottet, og afslutter med en sejltur på Fertő-søen (på
Unescos Verdens kulturarvliste!).

22 maj ti. I dag skal vi ud og se en farm med både vilde samt husdyr. Så besøg i en landsby Lipót, og der
besøger vi et af Ungarns berømteste bagerier, og så termalbad besøg for dem som har lyst
23 maj o. Vi skal se Pannonhalma , et benediktiner kloster, som er på Unescos Verdens kulturarvliste, og
vi afslutter med afskedsmiddag og folklore i Győr.

24 maj to.
Ja der er der så hjemrejse efter induviel behov.
Tilmelding til denne tur er søndag den 15 oktober 2017 klokken 09.00 på telefon 28302894 og kun
telefon.
Der får i et kontrolord og et nummer, som skal stå på alt i sender, blandt andet den mail i skal sende til
Joan straks ved indbetaling, idet vi så har jeres mailadresse.
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000,00 er indbetalt til konto 5385-0000532847.
Mail joan@bagge148.dk
Der tages forbehold for ændringer, da man aldrig ved hvad der kan ske, der er meget der skal falde på
plads
Joan og Preben
2748

