FRIVILLIGE UTFLUKTER:
De frivillige utfluktene gir en garantert opplevelse av ekte ungarsk kultur og tradisjoner. Det kan synes mye med tilbud om to
vinsmakingskvelder, men rammene rundt disse er så vidt forskjellige og begge er spesielle med unike opplevelser, i tillegg til
at Kiskörös ligger i landets 3. største vindistrikt av i alt 22 distrikt.
For de som ikke liker vin, er det alltid tilbud om alkoholfri drikke på vinsmakingskveldene.
➢ Prisene er noe avhengig av antall påmeldte.
➢ Drinks og transport er inkludert i prisene.
➢ Utfluktene betales kontant i forint til reiseleder.
➢ Bindende påmelding. Refusjon ved sykdom.
Prisen i NOK avhenger av kursen på ungarsk valuta, og vil av den grunn variere litt. Den blir derfor oppgitt i ca-kr.

Heldagstur til Budapest med norsktalende guide. (Min. 10 påmeldte til heldagsturene) .Pris 24 500 Ft / pers (ca kr 735)
Vi starter fra hotellet kl. 08.00 og etter en liten pause halvveis, ankommer vi hovedstaden ca kl 10.30. Først besøker vi ”Det
lille Hulekapell” i bunnen av Gellértfjellet før vi kjører opp til Borghøyden hvor vi har panoramautsikt over byen. Deretter
nytes en tre-retters lunsj på en av høydens trivelige restauranter, inkl. 1 glass valgfri drikke og kaffe. Så står en times båttur
på Donau for tur, hvor vi får se flotte bygninger på nært hold, og her får vi også servert 1 glass valgfri drikke. Et besøk i den
mektige Stefans Basilika hører med, og dagen avsluttes med en liten sightseeing fra bussen. Vi returnerer til Kiskörös ca kl
17.30, - fulle av mektige inntrykk!
Samme dag arrangeres alternativt til Budapest, også en heldagstur til Balatonsjøen eller den historiske universitetsbyen
Pécs (ved nok påmeldte).

Szt.Peteri Attillas vinkjeller:

Pris 8 400 Ft / pers (ca kr 250)
Vi drar fra hotellet ca kl. 18.15, og etter en kjøretur, forhåpentligvis med hest og vogn, ankommer vi Szt.Peteri sin vinkjeller,
hvor vi får omvisning og høre hans interessante og store kunnskap om vintilvirkning. Vi får i løpet av kvelden smake på 7
forskjellige viner fra hans produksjon. Han har vunnet flere medaljer for sin vin, både nasjonalt og internasjonalt. Han er eier
av den eneste vinkjelleren i Kiskörös, men her fins utallige vinhus. Siden grunnvannet står kun tre meter under bakken, er
det vanskelig å grave kjellere her for vinlagring. Servering av hjemmelaget og velsmakende bondekost er inkludert. Vi må
gjennom byen for å komme til vinkjelleren, så det kan bli en uforglemmelig reise, med hest og vogn ☺ (hvis været tillater
det!) Retur til hotellet ca kl. 22.00.

Se egen hjemmeside: www.szentpeteriborpince.hu

Besøk ved Biczó Csárda, en oase midt på pusztaen:

Pris 10 800 Ft / pers (ca kr 320)
Avgang fra hotellet kl 10.15. Tilbake på hotellet ca kl. 15.30
Vi kjører med buss i ca 30 min. og kommer til Biczó Csárda, en oase midt på pusztaen. Lippizanergården ligger i et stort og
flott parkanlegg med nydelige blomster, bygninger, trær og rike kunstverk i utskårne trefigurer. Vi blir ønsket velkommen av
ekte sigøynermusikk, en liten pálinka, Ungarns nasjonaldrikk, og ovnsstekt langos (brød-lefse) med rømmedressing til. Etter
en stund blir vi fraktet ut til oppvisnings-plassen i hest og vogn hvor vi får se en flott og imponerende oppvisning med
Lippizanerhester på ungarsk vis – rytteren/chikòs’en vet hva han gjør! Deretter blir vi kjørt, igjen med hest og vogn, til en liten
museumsgård, et puszta-muséum, hvor vi får høre om og se bygninger og gjenstander fra gamle dager. Tilbake i parken er
det tid for en nydelig tre-retters lunsj, inkl. drikke og kaffe, akkompagnert til flott og fengende sigøynermusikk. Det vil også bli
anledning til å kjøpe fotografbilder og souvenirer (paprikapulver, akasiehonning m.m.m.) her. Retur til hotellet kl.14.45

Se egen hjemmeside: www.biczocsarda.hu

Verdens største og unike vinkjellerby, Hajos:

Pris 10 800 Ft / pers (ca kr 320)
Vi kjører fra hotellet med buss kl 15.30. Retur ca kl 22.30.
Først besøker vi en flott isbar / konditori i nabobyen Soltvadkert og slapper av en liten time med is og kaffe (og litt løp og
kjøp!). Deretter kjører vi videre til vinsmaking og omvisning i fam. Kóvacs sine to vinkjellere, i verdens største og unike
vinkjellerby, Hajos. Her er det kun vinen som bor! Vi vil også få se noen kratige vintønner med rike utskjæringer som
familien Kóvacs reddet fra ødeleggelse. Også her serveres hjemmelaget og velsmakende varm mat, dessert og kaffe.

Se egen hjemmeside: www.kovacsborhaz.hu

Besøk til paprikaens hjemby, Kalocsa + middag ved Hálasczárda restaurant på kvelden:

Pris 10 800 Ft / pers (ca kr 320)
Vi kjører med buss fra hotellet kl. 13.45 og ca kl.14.30 er vi framme i Kalocsa, paprikaens hjemby nr. én. Først får vi omvisning i paprikamuséet med sine imponerende utstillinger. Deretter besøker vi Kalocsa-biskopens skattkammer og også en
liten tur innom biskopsbiblioteket. Etter det skal vi få en flott halv times kirkekonsert av organisten i byen. Derfra kjører vi til
den trivelige restauranten, Hálasczárda (fiske-restauranten), som ligger nydelig til i idylliske omgivelser. Den kalles fiskerestauranten på grunn av de kunstige innsjøene med oppdrettsfisk som er anlagt her, men på vår meny står det kjøttretter
denne kvelden. Suppe til forrett, middag inkl. 1 glass valgfri drikke + kaffe og kake. Retur til hotellet ca kl 21.00.

Se egen hjemmeside til restauranten: www.halascsarda.hu

