
DAG 1: BUDAPEST
Linnéa är med oss från Arlanda och  
Dénes möter oss på flygplatsen i Budapest. 
Vi börjar med lunch på lokal restaurang. 
Nu får vi 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 Gellerthöj-
den. Vi bor centralt på Mercure Korona Hotel. 
Välkomstmiddag på lokal restaurang. (L, M)

DAG 2: PEST & NYÅRSFIRANDE
På förmiddagen 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 
samt besöker de judiska kvarteren, som 
är en spännande del av Pest med flera 
synagogor, judiska caféer och pittoreska 
gator. Egen tid i staden innan vi skall fira 
in det nya året på restaurang Callas. Det 
blir ett traditionellt firande med unger-
ska rätter i ny stil samt levande musik och 
sång. (F, M)

DAG 3: SZENTENDRE 
Vi åker till den pittoreska konstnärsbyn 
Szentendre. En barockstad från 1700-talet 
och ett mycket omtyckt utflyktsmål, känt 
för sina många konstnärsgallerier och ut-
ställningar.  Vi äter en god trerättersbrunch 

hemma hos Dénes vänner - den intima fa-
miljekrogen Aranysárkány, landets första 
privata restaurang! Vi återvänder till Buda-
pest sen eftermiddag. (F, L) 

Frivillig kvällstur - mot tillägg:
En båtfärd på floden Donau för att njuta av 
staden och alla broar i kvällsbelysning inkl 
buffémiddag med sekt, vin/ öl, kaffe och vat-
ten. Transfer hotell - hamn t/r. 

DAG 4: EGEN DAG & LÄDERLAPPEN
En egen dag i Budapest, passa på att besöka 
Széchenyibadet för ett härligt termalbad, 
här finns många pooler med olika tempe-
ratur både inom- och utomhus. Intill ligger 
Ungerns storslagna Konstmuseum med in-
ternationell konst från antiken till 1900-talet 
men också den fina Stadsparken. På Buda-
höjden, i det Kungliga Slottet ligger Natio-
nalgalleriet med en stor samling ungersk 
konst. Andra trevliga besök är saluhallen för 
shopping och lunch, eller bara strosa och 
njut av stadens atmosfär. Till kvällen möts vi 
för en festlig avslutning på resan. Vi ser den 
sprudlande operetten Läderlappen med 
Ungerska Nationaloperan på Erkelteatern, 
en perfekt start på det nya året. Linnéa in-
troducerar dig till handlingen i Läderlappen 
och tonsättaren Johann Strauss d y.  (F)

DAG 5: BUDAPEST–STOCKHOLM
Transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

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

På våra resor besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna markförhållanden. 
Många guidade rundturer sker till fots, ibland utan möjlighet att vila sittandes. Kontakta oss om du 
har funderingar kring detta.

FAKTA

PRIS:  12 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  30 DEC 2019
I PRISET INGÅR
• Reseledare Linnéa Sallay
• Lokalguide Dénes Szász
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Guidad rundtur Pest & Judiska kvarteren
• Guidad rundtur Buda
• Utfärd till Szentendre
• 2 luncher varav en brunch (L) 
• 2 middagar varav en nyårsmiddag (M)
• Operett Läderlappen
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 3 000 kr

PRELIMINÄRT HOTELL
Mercure Korona Hotel Budapest****
www.accorhotels.com

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (Norwegian)
UT: Arlanda-Budapest, 08:00-10:10
HEM: Budapest-Arlanda, 11.45-13.55

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Följ med operasångerskan/violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett härligt ny-
årsfirande. Linnéa har sina rötter i Ungern, pappa Sándor kom till Sverige 1956. 
Dénes bor i Budapest och ser fram emot att guida oss runt i sin vackra hemstad. 
Linnéa för oss in i den ungerska musiken och bjuder på smakprov. Nyårsafton firar 
vi på traditionellt vis i underbar sekelskiftesmiljö på restaurang Callas, vi bjuds på 
ungerska rätter och levande musik. I Szentendre äter vi en god nyårsbrunch i famil-
jär miljö och har sedan kvällen fri med möjlighet till en fantastisk båtfärd på Do-
nau med buffémiddag. Resans final bjuder på den festliga operetten Läderlappen 
med Ungerska Nationaloperan på Erkelteatern. Linnéa & Dénes hälsar dig varmt 
välkommen att fira in det nya året tillsammans!

Linnéa Sallay
Vår uppskattade operasånger-
ska och violinist skapar en här-
lig gemenskap på sina resor.  

Linnéa har en gedigen musikutbildning och 
debuterade som Cherubin i Figaros Bröllop 
på Kungl Operan. Aktiv som reseledare och 
guide sedan många år, därtill auktoriserad  
Stockholmsguide. www.linneasallay.se

Dénes Szász
Född i Ungern men har under pe-
rioder bott i Sverige och talar flytande 
svenska.  Bor nu i hemlandet och 
verksam inom turism sedan 1987. 

Driver eget företag och jobbar som reseproducent,  
reseledare och guide. 

Budapest 
 - med traditionellt nyårsfirande och operetten Läderlappen


