PROGRAMPLAN for Jentetur i Budapest
Dere kan velge hotell fra vår „overnattingsmeny”. Vi anbefaler 3 eller 4 stjerners hoteller i sentrum
som passer godt til en jentegruppe. Alle hotellene våre er koselige med lett adgang til alle stedene i
Bellanorprogrammene og til turistattraksjonene i Budapest. Hotellene har fine, komfortable rom med
aircondition, minibar, telefon og TV med internasjonale kanaler samt gratis Internettforbindelse.
I løpet av Jentetur til Budapest programmet oppdager vi Budapest sett med kvinneøyne. En 2 timers
spasertur med norsktalende guide skal vise oss noen av byens hemmeligheter, spennende historie
og skjulte skjønnheter. Guiden tar deg til det største og eldste matmarkedet og de små butikkene
hvor du kan finne klær fra unge ungarske designere eller alternative shoppingmulighter.
Pakken inneholder et halvdags program i den nyeste og mest elegante Dag-SPA salongen i
Budapest.I denne dag-spa-salongen vil dere oppleve en behagelig stemning, dempet musikk og et
hyggelig personale. Der finnes sauna, jacuzzi, Kneipp-basseng, relax-avdeling. I dette programmet
inngår det 30 minutters kroppsskrubbing og en 60 minutters kroppsmassasje.

Ungarn er et av de mest spennende vinlandene i Europa, men alt for få vinelskere fra Norge har
oppdaget dette enda. Det er på tid å bli mer kjent med de ungarske vinproduktene fra de største
vinområdene.Vinsmakingenm holdes på en trendy og koselig vinbar i sentrum. I tillegg til 4 viner får
dere smake på litt tilbehør som skinke og oliven med hjemmelaget brø.
Den ungarske hovedstaden har svært mange shoppingmuligheter.Her finnes mange store
shoppingsentre av høy kvalitet og du får tips om hvor du kan finne de beste motebutikkene i
sentrum. Her finnes alle de kjente merkene representert og det er mulig å finne veldig gode tilbud for
de som liker shopping. I programmet er det avsatt rikelig med tid til dette.
I tillegg til disse programmene anbefaler vi et fint kveldsprogram som kan være et fint
avskjedsprogram: En eksklusiv 2,5 timers båttur på Donau med et glass Champagne og 4 retters
middag, samt behagelig levende bakgrunnsmusikk.
Vi tilbyr raske og kundetilpassede reisetjenester av høy kvalitet! Kontakt oss!
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