
 

Dagsprogram til Budapest i Kristi Himmelfartsferien 

20.-24. maj 2020 
Ungarn er et land, der ligger klemt inde mellem øst og vest og mellem nord og syd. Der er f.eks. lige 

langt til Ækvator og Nordpolen. Det er et land, der har været udsat for adskillige slag, krige og 

omvæltninger. Romerne kom dertil sydfra, efterfulgt af magyarerne, som bosatte sig ved Donau i år 

896. Magyarerne er et nomadefolk fra området mellem Volga og Ural. Dette folk boede her i 1000 

år og fra dem stammer den oprindelige sigøjnerkultur med bla alle deres særlige traditioner og 

musik.  

Musikken spiller en større rolle i Ungarn end i mange andre lande. De har brugt musikken og det 

fællesskab, som en slags trøst i svære tider. Budapest, som jo er den by vi skal til er i dag Ungarns 

hovedstad. Den går for at være en af de smukkeste storbyer i Europa ved Donaufloden. Byen ligger 

på begge sider af floden. Den er delt op i 2 dele, nemlig det historisk tunge Buda med Gellertbjerget 

og borghøjen med det enorme slotskompleks, Matthias kirken og fiskerbastionen. På den modsatte 

side af floden ligger Pest, der er mere citydelen med cafeer, teatre, museer og butikker. Her er 

masser liv både dag og aften.  Disse to byer har med deres store forskelligheder formået at skabe 

én stor harmonisk og vidunderlig by. I Budapest havde man også Europas første undergrundsbane, 

som blev taget i brug allerede i 1896. 

 

I år 1247 blev Buda sæde for det kongelige slot og i 1361 blev det Ungarns hovedstad. Et par 

hundrede år senere rykkede Osmannerne ind i Pest og i Buda og byerne blev derefter samlet til én 

by. I 1867 etableredes Ausgleich og byerne smeltede sammen til Budapest og voksede 7 gange i 

størrelse og blev hovedstad i Østrig-Ungarn, en rigtig kejserby. I det 20. årh. voksede byen meget. 

Under 1. verdenskrig led Budapest store menneskelige tab og store landområder gik tabt.  Byen 

blev en del mindre, men var selvstændig.                                                                                                                                                            

Omkring 1/3 af Budapests 200.000 jøder døde under 2. verdenskrig efter Tysklands besættelse i 

1944 og byen blev meget ødelagt under den Sovjetiske belejring senere i 1944. Byen kom 

nogenlunde på fode i 1950-60’erne under den kommunistiske regering, som jo ”overtog” landet 

under massakren i 1956.  Siden 1989 og kommunismens fald har byen, som hele landet været ramt 

af fraflytning. 

 



Dag 1, onsdag 20. maj  

Afrejse fra Københavns lufthavn med Ryanair kl. 22:00 

Ankomst til Budapest kl. 23:50 

Efter ankomsten vil en bus køre os direkte til hotellet. Hotel Mercure Budapest Korona. 

https://mercure-korona.go-budapest-hotels.com/                                                                                   

Det er et dejligt 4* hotel og centralt beliggende. Her bor vi så i 4 nætter.  

 

 

 

Dag 2, torsdag 21. maj  

Efter morgenmaden vil der være ”den store byrundtur i bus”. Vi kører bla over kædebroen, hvorfra 

vi kører op på Gellertbjerget, som ligger på Budasiden. På toppen af bjerget ligger Citadellet og 

frihedsmonumentet, og heroppefra er der den smukkeste udsigt. Heroppe vil vi også se Matthias 

kirken. Den er i sen-gotisk stil med diamantformet majolika på taget.  

Ved siden af kirken blev Fiskerbastionen anlagt. Den hedder Fiskerbastionen, fordi området her blev 

forsvaret af de lokale fiskere.  Vi fortsætter ned af bjerget til Pestsiden hvor vi passerer ”den store 

markedshal” som er et mekka af alt fra kød, frugt, tøj og souvenirs.  

Vi slutter turen af på Heltepladsen. Pladsen blev anlagt i 1896 for at fejre Ungarns 1000 års 

jubilæum. Midt på pladsen ses en smuk figur i bronze af ærkeenglen Gabriel. Vi passerer også zoo 

og cirkusbygningen. Cirkus er en stor del af sigøjnernes tilværelse, og det er nogle fantastiske 

forestillinger de laver. Om aftenen er der middag på en typisk ungarsk restaurant. 

 

                                                           

https://mercure-korona.go-budapest-hotels.com/
https://www.google.dk/url?sa=i&url=http://www.budapest.dk/se/attraksjoner/kaedebroen&psig=AOvVaw3d74fuE01zzXTSDDRvCItp&ust=1581676824926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND717yrzucCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

Dag 3, fredag 22. maj 

Morgenmad på hotellet. Denne dag er til fri disposition.  Vi spiser aftensmad sammen på en 

restaurant i byen.                                                                                                                               Der er 

meget at foretage sig i Budapest. Det er en god by at shoppe i. Man kan også benytte dagen til at gå 

i kurbad, det er de meget berømte for. De har varme kilder, der er rige på mineraler og det er en 

dejlig oplevelse.  

Der er også mange cafeer i byen. Specielt kendt er Cafe New York (tidl. Cafe Hungaria). Vel nok en 

af verdens smukkeste cafeer. Den var samlingspunkt for forfattere, journalister og andet godtfolk.    

I dag kommer turister til for at opleve en svunden tid, da det føles som at træde ind i en anden 

verden. Desuden har de nogle utrolig lækre kager.  

Vinbarer og almindelige barer er der masser af. Både med og uden levende musik. De er meget 

glade for folkemusik og det kommer I uden tvivl til at hører en del af. Under alle omstændigheder er 

der et livligt natteliv i byen. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.getyourguide.dk/buda-slot-l3691/-t293350/&psig=AOvVaw2qyqxN1VcoK8qoVg2vGMf6&ust=1581677143817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODN2dSszucCFQAAAAAdAAAAABAg


 

 

Dag 4, lørdag 23. maj 

Morgenmad på hotellet. ½ dags tur med bus til kunstnerbyen Szentendre Det er en barok by med 

mediterran stemning. Fra den græsk-ortodokse kirke Blagovestenska, (på dansk Forkyndelseskirken) 

på hovedtorvet udgår små stræder med småpladser. Her er markedsboder med kunsthåndværk. 

Pladsen bruges ofte til popkoncerter og andre slags optrædener. Byen har 7 kirker: 2 katolske, 3 

serbiske, 1 græsk-katolsk og en reformeret. Alle meget smukke.  

                    

 

Midt på pladsen står et stort kors (pestkors) der er rejst i taknemmelighed for at pesten ikke 

berørte byen. Vi nyder dagen i den fine by med de farvede huse med tegltag. Der spises aftensmad 

sammen på en restaurant i nærheden af hotellet.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.viator.com/da-DK/tours/Budapest/Budapest-Szechenyi-Spa-Entrance-with-VIP-Massage/d499-5808P30&psig=AOvVaw3GD3vKk8MTBB8HEt-NrIxi&ust=1581601371818000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCD3ZmRzOcCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgr.pinterest.com%2Fpin%2F213076626090038946%2F&psig=AOvVaw227KR-XwGhExvLneQA_jph&ust=1581758007501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDRlPPZ0OcCFQAAAAAdAAAAABAU


 

 

Dag 5, søndag 24. maj 

Morgenmad på hotellet. Der er fri indtil transfer med bus midt på eftermiddagen.  

Vi vil inden transfer spise en tidlig middag fra kl. 13.00 og forlader hotellet kl.15.00. 

Afrejse fra Budapest med Ryanair kl. 17:45. Hjemkomst til København kl. 19:50 

 

 

 

 

Praktisk info 

Prisen for ovenfor nævnte program er DKK. 3.500,- per person, halv pris for lærlinge. 

Det er muligt at lave en aftale med Yvonne om automatisk at trække et beløb fra lønnen. Skriv en 

mail til yc@ph-el.dk.  

 

Fly afgange t/r: 

20. Maj med Ryanair kl. 22:00 direkte, ankomst Budapest kl. 23:50 

24. Maj med Ryanair kl. 17:45 direkte, ankomst København kl. 19:50 

 

 

 

 

mailto:yc@ph-el.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://welovebudapest.com/en/venue/new-york-cafe-2&psig=AOvVaw16vOv83HoFx-BQwlG6uLdS&ust=1581601703202000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPih5beSzOcCFQAAAAAdAAAAABAK


Inkluderet i prisen er:  

Fly København-Budapest/Budapest-København 

Bus transfer fra/til Budapest lufthavn-hotel T/R.  

4 overnatninger på lækkert hotel: Hotel Mercure Korona:  https://mercure-korona.go-budapest-

hotels.com/ 

4 x morgenmad & 4 x middag ekskl. drikkevarer 

Dansk rejseleder med på hele turen, (Helene Bårris tlf. 24248830). 

Skat og afgifter  

Ikke inkluderet i prisen er: 

Entreer & forsikringer 

Deltagere:  

Navn + 1 

Birger From Helle Hvistendal 

Camilla Brøns   

Christian Ottar Suder   

Claus Gøsta Lindberg Charlotte Lindberg 

Henning Steen Bøgehave Niemann Anne Heidi Niemann 

Joachim Niemann   

Jonas Späth   

Kasper Jon Holdgaard Olsen   

Kenneth Ejsenhardt Maria Scavenius Lang Ejsenhardt 

Lars Jerris Tina Hasel Jerris  

Lasse Jensen   

Mads Skøde Hansen    

Marc Ditleff Håkonson   

Marianne Louise Juncker    

Mark Nebelong-Ibsen   

Mathias Buus Jensen   

Max Olsen   

Medo Kamara   

Michael Rasmussen Dorthe Signe Rasmussen 

Niels Erik Stage Christiansen Inger Louise Theisen Langgaard 

Nikolaj Strandby    

Patrick Niemann   

Rasmus A Trandum    

Steen Lykke   

Søren Sommer    

Thomas Waltz Charlotte Waltz 

Torgy Sørensen    

Victor Gamst    

Yvonne Christian Joseph Fitzroy Christian 

 


