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Vannliljene i Hévíz sjøen 

           Bade temperatur i Héviz-sjøen fra  
           27 utendørs til 34 grader innendørs 

Héviz katolske kirke.  

Sykkelsti langs Balaton  

Héviz sjøen fra fly foto  

SPA –TUR til Hèviz i Ungarn fra 03. - 10. august 2013 
Årets nyhet Air Baltic flyr Stavanger - Riga - Balaton direkte!  

For første gang mulig å fy rutefly til Balaton flyplass via Riga med Air Baltic. På kjøpet 
får dere oppleve Riga på utreise sammen med Anne Kari som byr på lunsj og transfer til 
Riga inkl. i turpakken. Vi lander på Hévíz Balaton flyplass, nyter 7 netter på hyggelige 
Erzsèbet Hotel 3***  midt i byen` s gågate. Introduksjonspris fra Air Baltic fly og pakke-
pris med 6 x 30 minutters massasjer, entre i Hèviz sjøen, transfer, halvpensjonspakke på 
hotellet etc.  

         Fot- og Sykkelturer  -  Termalbad i Hévìz-sjøen - SPA- Ridning - Vin og Matkultur - Shopping     
 

DAG 1. LØRDAG 3. august   SOLA - RIGA - BALATON - HÉVÍZ   
Kl.05.30   Fremmøte Sola for innsjekk med Air Baltic og avgang kl. 06.00    
Kl.08.55  HUSK lokaltid ankomst Riga ( 1 time etter oss er Lativa. ) Vi drar sammen med vår 
  handbagasje i en liten buss inn til Riga og får oss 1 times guidet tur i denne flotte   
  hovedstaden, som ligger bare 10 min fra flyplassen. Vi spiser en god lunsj og smaker 
  på Riga Balsam før vi drar tilbake til flyplassen for å fly direkte til Hèviz Balaton  
  flyplass.  
Kl.15.50   Flyavgang til Balaton med ankomst kl. 17.30. Transfer og innsjekk Hotel Erzsèbeth  
Kl.18.15 Ankomst til Erzèbeth Hotel. Etter velkomst og innsjekk smaker velkomstmiddagen.  
  I denne Kurbyen Hèvìz skal vi nyte de neste 7 nettene midt i byen.  
  Middag eller lunsj kan inntas på vårt hyggelige hotell hver dag  - inkludert.  
 

DAG 2.— 8.  HÉVÍZ - DEILIGE FERIEDAGER I HYGGELIGE HÉVÍZ  M. MULIGHETER FOR UTFLUKTER  
Kl.07.-10.00  Frokost serveres hver dag i restauranten. Dr. Pharsan tilrettelegger vår behandling og 
  timeplan, hvorpå dagene kan nytes til fulle i kurbyen. Disse behandlingene sammen 
  med bading i termalvannet har vist resultater for reumatikere og ledd lidende i flere  
  hundre år. Sjøen med termalvann fra 1000 m dyp er en naturlig kilde og temperatur  
  er fra 27 utendørs til 34 innendørs. Ferien er for kropp og skjel, hvor alle former for 
  behandlinger og velvære tilbys. Ansiktspleie tilbys på vårt hotell og er  drevet av lege 
  og kosmetolog Eva Nevery. Velg ellers blant alle type massasjer,  
  pedikyr, manikyr og fotpleie. For de som ønsker  briller og tannbehandling, kan vi gi 
  de beste anbefalinger: Tannlege Peter Varadi er oralkirurg, implantater etc. og har 
  godkjennelse for behandling i Norge. Se www.varadident.hu. 
  Ellers kan vi anbefale sykkeltur langs Balatonsjøen, vandreturer i vinbergene i  
  høydedraget over Hèviz. Restaurantene er hyggelige med god mat ute eller inne.  
  Restaurantene serverer velsmakende lokal mat og drikke til utrolig rimelig pris.    
  Forretninger er åpne hele dagen frem til kl. 18.00. Vi anbefaler tur til nabobyen   
  Keszthely ved Balatonsjøen 6 km fra Hèviz, til fots eller med buss. Her er alltid mulig 
  å møte kjente fra gruppen som nyter velvære i de intime omgivelsene.   
  PS. Ungarn er prisgunstig i forhold til vår NOK  - 1 kr. 40 Forinter.    
    

DAG 8.  LØRDAG 10. august  HÉVÍZ - RIGA - STAVANGER      
Kl.07. - 10.00 Frokosten inntas i restauranten. Vi pakker koffertene og plasserer dem på noen rom, 
  slik at vi kan nyte siste dagen samt skifte litt før avreise. Vi handler opp våre siste  
  Forinter før vi samles til avreise.      
Kl.16.00     Transfer til flyplassen for innsjekk på Air Baltic via Riga direkte hjem til Sola.  
Kl.17.55 Flyavgang fra Balaton Flyplass – Kl. 21.30 - RIX - avgang Kl. 22.45   
Kl.23.45  Ankomst Sola - Stavanger Lufthavn - taxfree handel - husk setelappen på flyet. 
 

Pris pr. person i dobbeltrom inkl. SPA-pakke  kr. 8500,-                                              
 

Inkludert:        Tillegg:      
* Fly t/r SVG — RIX  - Hèviz Balaton inkl. flyskatt kr. 980,-  * Overnatting i enkeltrom kr. 700,-          
* Busstransport Hèviz Balaton til hotell tur—retur    * Sykkel leie, beauty pleie, frisør   
* 7 netter på Erzsèbet Hotel midt i Hévíz inkl. frokost    * Konsert på Schloss Festeetics  
* 7 middager eller lunsjer på Erzsèbet Hotel ( valgfritt )    * Utflukt til Ezsterhazy, vin og folklore  
* 1 entre 3 timer i Hévíz sjøen - 50 mål stor innsjø med termalvann * Drikkevarer til middagene / lunsjene 
* 6 x a 30 minutter massasje inkl. legesjekk på  kur-hotellet 
* Reiseledere Anne Kari er tolk og tilbyr hjelp samt organiserer utflukter til konsert, hesteshow og vinfest.   
 

HUSK: Oppgi navn som står i pass, adresse og fødselsdato og passnummer 
HUSK: Passet ditt må være gyldig minst 3 mnd. etter hjemkomst på reise  i Europa. 
HUSK: Reiseforsikring inkl. avb. ved sykdom og www.helfo.no ( tidl. E 111 ) 
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Forbehold om ruteendringer endringer i 
valuta, avgifter, miljøavgifter, oljetillegg etc.    

                    Festetics  slott i Kesteley  


