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At Budapest er Europas spa hovedstad nr. 1. er velkjent for de aller �este og for brorparten
av de �ere tusen turistene vi  bistår årlig, er  nettopp spaopplevelser et av  hovedmålene 
med Budapest besøket. 

Vi  i Budapest.no har de siste 6 årene opparbeidet oss en overlegen oversikt på hva som
�nnes av muligheter og behandlinger I Budapest og ikke minst hva norske turister vil ha! 
Hos oss får du ikke cheesy thai-spa salonger og samlebånds-hoteller, men vi forsøker 
å gi inntrykk kroppen lengter etter også etter hjemkomsten! 

Ikke minst har vi knekt koden med våre �eksible partnere lokalt, så enten dere er 2 eller 20 
venninner, så får en e�ektiv utnyttelse av Budapestreisen, som fylles med gode behandlinger, 
spennende restaurantopplevelser og masse tid til shopping! 

På de neste sidene har vi satt sammen noen tankespinn på pakker for store og små syklubber 
som populært gjørs over 2 - 4 dager, men her som ellers i vårt sortiement er det alltid mulig 
å skreddersy så oppholdet blir perfekt og tilpasset for deg og ditt reisefølge. 

Bli bortskjemt
på spa i Budapest!

budapest.no
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- 3 netter på 4 superior eller 5 stjerners spahotell inkl spaadgang og frokostbu�et
- Introduksjon til Budapest med norsktalende vertinne/lisensiert guide
- Velkomstmiddag med 4 retters meny inkl smaking av 4 ungarske viner
- Besøk på det tradisjonelle termalbadet Gellert med VIP inngang og lunsj m/drikke
- Wellnessbehandlingsdag på eksklusivt behandlingspa med
   60 min deilig aromamassasje, 45 min wellness pedikyr og 45 min wellness manikyr.
- Alle deltagere mottar 100 siders guidebook spekket med nytting informasjon, 
   kart og insiders tips.
- Alle deltagere mottar fersktrykket norsk shoppingguide på 8 sider i hendig format
   med kartoversikt over markeder, kjøpesenter, designbutikker og interiør/lifestyle butikker.
- All transport fra/til �yplassen samt til forhåndsbookede spa-/middags-program ved behov. 

Pris pr deltager til fast lavpris er 3169,- inkl alle skatter/avgifter for alt som nevnt over.

Forbehold om ledig kapasitet. Enkelte datoer som nasjonale hellidager, idrettsarrangement og høytider kan 
ha annen pris/tilgjengelighet, men erfaringsmessig lander i 9 av 10 tilfeller et opplegg innenfor nevnte pris. 

Eksempel på spaweekend
En liten grunnpakke hvor mye er inkludert, men flere opplevelser 
kan selvsagt legges til for de som ønsker dette!



  
...men det er kanskje ingen ulempe at den gjør det av og til?
Vi synes i allefall ikke det, men vi anbefaler dere gjerne både restauranter med
fastsatte menyer og mer uformelle brasserier med enklere servering.
Felles for begge er at kvaliteten er fabelaktig. 

Budapest har de siste årene opparbeidet seg et velfortjent rykte som en 
overdådig restaurantby. 
Her �nner man alt fra fornemme restauranter med stor takhøyde og michelinstjerner, 
til små brasserikneiper uten stjerner, men med hederlig omtale i i samme guide.

Prisnivået på ungarske restauranter er hyggelig, sett med en norsk lommebok,
og utvalget er det ingenting å si på. 
Vi forventer ikke at dere vil spise gulasj til frokost, lunsj og middag, så vi hjelper 
dere gjerne å �nne mer internasjonal rettet mat i toppklasse.
- Visste dere f.eks. at «verdens beste» sushi- og japanske restaurant, Nobu, eid av 
selveste Robert De Niro, har egen restaurant i Budapest? 

 

Gjør deg klar til 
 å løsne opp beltet..

Restaurantliv

En gourmet opplevelse 
   trenger ikke å bestå av 7 retter…
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 3 netter på 4 superior eller 5 stjerners spahotell inkl spaadgang og frokostbu�et
- Introduksjon til Budapest med norsktalende vertinne/lisensiert guide
- Velkomstmiddag med på internasjonal restaurant med 5 retters meny og 5 viner. 
- Besøk på vingård med vinsmaking 5 viner og 3 retters lunsj! 
- Besøk på gourmet- og mat-markeder med norsktalende, lokalt boende! 
- Alle deltagere mottar 100 siders guidebook spekket med nytting informasjon, 
   kart og insiders tips.
- Alle deltagere mottar fersktrykket norsk shoppingguide på 8 sider i hendig format
   med kartoversikt over markeder, kjøpesenter, designbutikker og interiør/lifestyle butikker.
- All transport fra/til �yplassen samt til forhåndsbookede spa-/middags-program ved behov. 

Pris pr deltager til fast lavpris er 3469,- inkl alle skatter/avgifter for alt som nevnt over.

Forbehold om ledig kapasitet. Enkelte datoer som nasjonale hellidager, idrettsarrangement og høytider kan 
ha annen pris/tilgjengelighet, men erfaringsmessig lander i 9 av 10 tilfeller et opplegg innenfor nevnte pris. 

Gourmet tur 
En liten grunnpakke som kan utvides etter ønsker for gourmetklubben!
Tenk kortreist mat, internasjonale brasseri i kombinasjon med vinsmaking
og egne opplevelser som spa, shopping på rimelige «outlets» , matkurs mm.



Ungarn er et vinland. For mange er dette forsatt en ukjent sannhet, men statistikken  
fra vinmonopolet er klar: Flere og �ere nordmenn vet å sette pris på ungarsk vin.

Siden det glade 80-tall har nordmenn tyllet i seg Egeri Bikaver og søte Tokajier, 
men det er i de siste sju årene at nye vinregioner og produsenter har begynt 
å sette sine spor.
Så reis med oss til utvalgte vindistrikt og besøk store vinfabrikker som produserer 
150 000 �asker i året, alle med høy kvalitet og annerkjent blant internasjonale
Decanter, eller  en av de små, spesialiserte boutique vingårdene som produserer 
15000 �asker årlig. Vi tar deg med på besøk hos begge. 

Vi sørger selvsagt også for ølsmaking hos utvalgte puber og mikrobryggeri 
for de som ønsker det, eller vi arrangerer brenning av fruktbrennevinet palinka, 
en høyst sjelsettende opplevelse hvor deltagerne får med seg egenbrent
fruktsnaps hjem!

 

 

Ikke glem det 
 som skal i glasset! 

Vingårdsbesøk



Bestill nå!  
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Vingårdsbesøk med 

lunsj og vinsmaking rett utenfor byen!

Vinbonden må få tid til å ta på seg støvlene, så husk å bestill tjenesten 
før ankomst! Du bestiller ved å sende oss en epost eller ring oss på 
vårt «norske» nummer - 73 10 97 50 mellom 09:00 - 16:00. REISEGARANTIFONDET

Budapest.no er medlem av 

    
    

    S
om sett på  

Bli med på vinsmaking og lunsj kun 30 - 50 min unna Budapest sentrum. 
- Dette er det samme programmet vi arrangerte for TV2 «Jakten på Kjærligheten» 
hvor sjekkeparet småklinte foran vinrankene, fornøyde og vinsmakingsglad!

Vi stiller opp med transfer begge veier, raus lunsj og smaking av 3 til 6 viner på en sjarmerende vingård. 
Alt bestemmes etter deres budsjett og deltager antall, men vi kan tilby dette programmet fra 2 personer 
og opp til 180 personer. 

Eksempel på program / vingårdsbesøk er: 
       Transfer T/R inkl besøk på 1 vingård, kald bondelunsj og vinsmaking 4 viner 
       Transfer T/R inkl besøk på 1 vingård, varm 3 retters lunsj, 6 viner 
       Transfer T/R inkl besøk på 2 vingårder, varm 3 retters lunsj, 10 viner

Vingårdsbesøk er et program som skreddersys for våre reisende så her slipper du å "gå i stim" 
med japanske turister! Du har kanskje også sett en av våre vingårder på reiseprogram produsert 
av MTV (Music Televison) - hvor verten fikk smake 79% hjemmebrent snaps...! 
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En stemningsfull kjeller hvor man kan
både ha vinsmakinger og gode lunsj/
middager med tilhørende drikke. 

Egen vinsommalier om ønskelig.

Ta kontakt med budapest.no idag for et knakende godt tilbud på din event her! 
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Med 23 distrikt og over 200 hotell er det lett å miste oversikten!
Vi lar oss ikke lure og med flere års erfaring vet vi hvilke hoteller som 
gir best utgangspunkt  for å kapre byen, enten man vil shoppe, spa’e seg, 
eller nyte en av byens mange vannhull.
- Vi kjøper tusenvis av netter årlig og kan derfor tilby /mathce enhver pris.
Og ikke glem:  - Våre priser alltid er inkl alle skatter / avgifter og frokostbuffet.

Og selvsagt; Vi har fasjonable leiligheter og boenheter opptil 8 personer

  

Du skal bo godt 
og sentralt. 
 



 

   [Noen utvalgte referanser]
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Balaton.no presenterer

Gourmander og livsnytere på tur
Denne livlige vennegjengen tok over både sør og nordsiden av Balaton i forbindelse med feiring av initiativtakers 
bryllupsdag. 
Med en 10 retters start på gourmet jaktslottet som ryktes å få den neste stjernen i Michelenguiden i Ungarn, 
fortsatt de med seiling med Balatons største seilbåt, �ere vingårdsbesøk, helsteking av smågris, enda �ere 
vingårdsbesøk og tilslutt en grand �nale i Budapest. 
Sannsynligvis oppsummeres langhelga når nest siste vinbonde spurte gruppen om det var 
noen spørsmål, og helt bakerst kom det var en deltager med usedvanlig kjapp replikk: 
«Sorry Sir, I just have one question:  - Is it possible to arrange to die here?»  

Da har du det ganske bra tror vi. 



Budapest.no presenterer

Vin&gourmet klubben på tur
7 dager med 4 vingårdsbesøk og enda flere vinsmakinger med produsenter, vinsomalierer i kombinasjon 
med gode restauranter. Denne gjengen var ihv Eger, Tokaji og i Budapest. Kortere program selvsagt mulig!
Vi nevner vingårdsbesøk, “gourmet walk” med 7 viner og 6 retter, vinkjeller besøk og mye mye mer! 

budapest.noKontakt oss i dag for et skreddersydd tilbud for din vin/gourmet klubb! 
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