
Idèreiser as, Ver-
dalsveien 28, 4352 

Kleppe  tlf. 

 
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  

 

2014 TUR TIL HEVIZ I UNGARN   
Velg mellom SPA, SYKKELTURER, VINTURER  og VANDRETURER  

8 dagers pakketur med SPA fra 2.  - 9. august.   
 
 

Hèviz er blant Europas best bevarte hemmeligheter. Ferien er for sjel og sinn. Vi ligger 7 netter på Hotel 

Erzsebet 3*** midt i byens gågate. Tur- pakkeprisen inneholder behandlinger, aktiviteter og utflukter. Vi 

får alle 6 x 30 minutt massasje, entre i Hèviz sjøen ( termalvatn ), transfer t/r flyplass, halvpensjon med 

frokost og middag / lunsj hver dag på hotellet. Idèreiser as har i 13 år reist til denne Ungarske kultur og 

SPA byen. Området er mye benyttet for vandretur, sykkelturer, Golf interesserte, sykkeltur paradis med 

Balatonsjøen bare 6 km fra Hèviz.       

 
 

Litt om Hotell og Kur byen Heviz Her er hyggelig betjening på hotellet med behandlings– og velvære-

avdelingen ledet av Dr. Pharsan. Han foreslår behandling og lager timeplan etter undersøkelse.  

Disse behandlingene sammen med bading i termalvannet har vist resultater for både reumatikere og 

ledd lidende i flere hundre år. Hèviz sjøen er 50 mål stor og er Europas største termalvanns kilde, hvor 

vannet kommer fra 1000 m dyp fra en naturlig vannkilde. Temperaturen er fra 27 grader utendørs til 34 

innendørs i overbygd bassengdel. Ferien er for kropp og sjel. Dette virker godt på både sirkulasjonen og 

våre stressplager. Stedet har nest mest hotellsenger i Ungarn og er en kjent og velorganisert Kur-by. Her 

tilbys alle mulige behandlinger for både reumatikere og psoriassisplagede hos spesialister på området. 

Ansiktspleie tilbys på vårt hotell og avdelingen drives av lege og kosmetolog Dr. Eva Nevery. Her er  

valget ditt vedrørende alle type skjønnhets behandlinger, massasjer, pedikyr, manikyr og fotpleie.  

For de som ønsker briller og tannbehandling, kan vi gi de beste anbefalinger: Optika har flotte briller og 

dyktige medarbeidere. Tannlege Peter Varadi er oralkirurg, som og setter inn implantater etc. og han har 

godkjennelse for behandling i Norge. Se www.varadident.hu. Ellers kan vi anbefale et utbud av  

aktiviteter i denne kjekke byen. Restaurantene serverer tradisjons mat som også er svært rimelig for vår 

lommebok. Forretninger er åpne hele dagen frem til kl.18.00. På vår tur har vi inkludert utflukter til nabo-

byen Keszthely med operettekonsert, tur langs Balatonsjøen samt hesteshow, før vi drar på vinsmaking 

og fest i Eszterhazy`s vinkjeller. Den er mer en 250 år gammel og vi kan glede oss til underholdning med 

både folklore og sang. Penger som benyttes er Ungarske Forinter  ( NOK 1 = 39 FT. ) Euro kan og benyttes. 

 

  
 

DAG 1. LØRDAG 02. august  SOLA - BUDAPEST - HÉVÍZ   
Kl.04.30 Fremmøte Sola for innsjekk med KLM via Amsterdam med avgang  
Kl.06.00 via Amsterdam med ankomst Amsterdam kl. 07.30 og vi flyr videre til Budapest. 
Kl.10.15 Avgang fra Amsterdam til Budapest.   
Kl.12.15 Ankomst til Budapest og vi kjører transfer til Heviz via Budapest by før vi fortsetter  
  Vestover på sørsiden av Balatonsjøen. Lunsj stopp under veis og ankomst  
Kl.18.00 Ankomst til Erzèbeth Hotel i Kurbyen Hèvìz midt i gågaten, hvor vi nyter 7 netter.  
Kl.20.00 Samles vi til velkomstmiddag i restauranten og avslutter med felles hygge i baren   
  eller ute på terrassen med en god kopp kaffe..  

 

DAG 2   SØNDAG 3. august  HÉVÍZ  
Kl.07.-10.00  Frokost serveres hver dag i restauranten.  
Kl.08.00 Vi får legesjekk sammen med Anne Kari som oversetter før behandlinger settes opp. 
  Etter hvert blir hver og en sendt til fast tidspunkt til massasje. Ved passende tids  
  punkt tar vi dere med til bading i termalsjøen. Her kan vi ligge og slappe av på bade
  ringer. Dette løser opp våre stive ledd og ømme muskler. Vil og bli med dere til  
  Optiker om en vil se etter nye briller hvor synstest selvsagt er med i prisen. Mot lunsj
  tider finner vi alltid noen å spise sammen med.  
Kl. 19.30 Møtes vi i restauranten for felles middag og senere samles vi på terrassen /baren.   
 

DAG 3   MANDAG 4. august  HÉVÍZ  
Kl.07.-10.00  Frokost serveres hver dag i restauranten.  
  Dagen foregår med aktiviteter iflg. program og om noen ønsker tur sjekker vi sykler 
  eller bare vandrer oppover i bolig– og vinhageområdene i høydedraget over hotellene. 
Kl.19.30 Felles middag i restauranten og samling for de som ønsker i baren eller terrassen.  

                    Festetics  slott i Keszthely  



 
DAG 4  TIRSDAG  5. august HÉVÍZ   
Kl.07.-10.00  Frokost serveres hver dag i restauranten.  
  Dagen går med aktiviteter iflg. Program og reiseleder organiserer eventuelle ut  
  flukter om så dann ønskes. Lunsj spiser vi noen sammen på restaurant som passer. 
Kl. 19.30 Felles middag i restauranten og samling for de som ønsker i baren eller terrassen.  

 
DAG 5  ONSDAG  6. august  HÉVÍZ   
Kl.07.-10.00  Frokost serveres hver dag i restauranten.  
  Nok en spennende dag med aktivitetsmuligheter mellom behandlingene.  
Kl. 19.30 Felles middag i restauranten og samling for de som ønsker i baren eller terrassen.  

 
DAG 6.  TORSDAG 7. august  HÉVÍZ  - Operettekonsert i Slottet Festetich i Keszthely 
Kl.07. - 10.00 Frokosten inntas i restauranten. Dagens massasjer passer hver og en på selv. Avtal  
  med dem det passer og nyt en svømmetur i termalvannet i Heviz sjøen. Ellers samles 
  vi for å spise lunsj sammen med på en av de mange kjekke små restauranter.     
Kl.18.00 Middagen spiser vi på hotellet.    
Kl.19.15  Bussavgang er fra hotellet til en flott operettekonsert i speilsalen på Festetich slottet 
  i Keszthely. Vi garanterer flott opplevelse. Det er et gruppe musikere som kommer   
           fra Budapests Opera og underholder oss. De er kledde i fantastiske kostymer, og har 
  med topp orkester med musikere som fremfører mange av de kjente operetter som  
  vi har hørt fra Nyttårskonsertene  i Wien gjennom årene. 
Kl. 22.30 Ankommer vi tilbake til vårt hotell med buss. 

 
DAG 7.  FREDAG 8. august HÉVÍZ - Hesteshow  - Vinfest med folklore samt vinsmaking    
Kl.07. - 10.00 Frokosten inntas i restauranten. Vi passer våre avtaler om massasjer og behandling. 
Kl.12.—15.00 Hver enkelt spiser sin inkluderte middag som lunsj på hotellet mellom disse 
  tidspunkt når det måtte passe inn mellom planlagte aktiviteter.  
Kl.16.00     Med buss kjører vi til Keszthely og videre langs nordsiden av flotte Balatonsjøen.  
  Det er flott utsikt over den 77 km lange sjøen som er Ungarernes favoritt sommer-  
  reisemål. Etter en times kjøretur kommer vi til Nasjonalparken hvor vi skal oppleve 
  et flott hesteshow. Her får vi hyggelig velkomst og underholdning av kusker som  
  virkelig kan behandle sine hester.   
Kl.18.30  Ankomst Eszterhazy vinkjeller som er over 250 år gammel. Tilbake ca. kl. 22.20 

 
DAG 8.  LØRDAG 9. august  HÉVÍZ - BUDAPEST  -  STAVANGER      
Kl.07. - 10.00 Frokosten inntas i restauranten. Vi pakker koffertene og gjør oss klar for hjemreise. 
Kl. 10.30 Bussavgang tilbake til Budapest med stopp for lunsj underveis.   
  Forinter før vi samles til avreise.      
Kl.15.10     Innsjekk på KLM via Amsterdam til Stavanger.   
Kl.17.10 Flyavgang fra Budapest Flyplass.  
Kl. 22.20 ankomst Stavanger Lufthavn Sola. Husk setelappen for taxfree handel. 
 

 

Pris pr. person ved 30 betalende i delt dobbeltrom inkl. SPA-pakke  kr. 10 800,-                                              
 
 

Inkludert:         Tillegg:     
* Fly t/r SVG  - BUD - inkl. flyskatt kr. 1893,- ( pr. 1.10. 2013 )  * Overnatting i enerom kr. 900,-          
* Busstransport t/r Flyplass og Hotell        * Sykkel leie, pedicure, manicur. 
* 7 netter på Erzsèbet Hotel midt i Hévíz inkl. frokost  og middag eller lunsj * Konsert på Schloss Festetich   
* Tur til Hesteshow og til Ezsterhazy m. vinsmaking, Bauernteller og folklore * Drikke varer til middager/lunsj 
* Konsert på kvelden i Festetich med ensemble fra Operaen i Budapest 
* 6 entrer med bading i Hévíz sjøen - 50 mål stor innsjø med termalvann   
* 6 x a 30 minutter massasje inkl. legesjekk på kur-hotellet 
* Reiseleder tilbyr hjelp samt organiserer vedr ønsker om aktiviteter og andre utflukter etc.   

 
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. Vi tar forbehold 
om ruteendringer endringer i valuta, avgifter, miljøavgifter, oljetillegg etc.  

Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe  tlf. 51425744  Fax: 51425745  Mobil 909 77 141  
www.idereiser.no     Email.ide@idereiser.no 

*Grupper *Individuelle *Flybilletter *Hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer *Firmaturer  


