
Alpklubbens resa till Budapest, Bratislava och Wien 30/9-5/10- 2018 

Jag skriver lite om denna resa som en dagbok. Hoppas att ni får en liten glimt av våra 

upplevelser. 

Dag 1. Vi åkte från Arlanda till Budapest 8.40. Vi var 34 resande. Resan gick bra. Vi fick i 

anslutning till bussresan till hotellet en guidad tur i stan. En häftig upplevelse var fotostoppet 

på ett berg med en underbar utsikt över staden.  Efter incheckningen blev det trerätters- 

middag och musikunderhållning. Vi åkte gratis med spårvagn tillbaka till hotellet. 

 

Dag 2.  Mulet väder men varmt,  15-17 grader. Efter frukostbuffe´n åkte vi buss ca. 1,5 tim. 

till ” puzstan” en gård på landet med kor, hästar, får och höns. Man livnärde sig också på 

grönsaksodlingar, vinodling och uthyrning av stugor. Turismen var en viktig del med bl.a. 

försäljning, hästuppvisningar och ridskola. Vi åkte häst och vagn till hästuppvisningen. 

Guppigt men roligt. Ryttare och hästar var jätteduktiga med bl.a. tiospann, dressyr, 

hästspann med föl och hur man håller ihop en hel hjord av kor. Efter hemfärden var det en 

ledig kväll. En oförglömlig dag! 

 

Dag 3.  Det var lätt regn på fm.  Dagen var en fridag då man kunde välja mellan olika 

aktiviteter t.ex. stadspromenad, bad på de kända bassängerna med varmt vatten eller 

besöka de jättestora saluhallarna med 3 våningar. På kväller var det kryssning på Donau med 

buffe`, ungersk husmanskost t.ex. gulasch, köttsoppa…Det var en vacker kväll med belysning 

på byggnader och broar. 

 

Dag 4  Utcheckning efter frukosten och avresa till Bratislava och Wien. Vi åt lunch på Bier 

Palace och därefter blev det en timmes promenad med guide. Det var ömsom sol ömsom 

regn. Efter vila och packning fortsatte vi resan mot Wien med katamaranen Twin City Line. Vi 

checkade sen in på hotell Josefshof. Kl. 19.30 åkte vi buss till Neustift. Där åt vi middag på en  

Heurigen restaurang. Middagen bestod bl.a. av korv, surkål och apfelstrudel. Där var 

underhållning med fiol och dragspel. Mycket folk och liv i luckan.  

 

Dag 5  Idag var det soligt och skönt. Vi var på ett jättefint hotell. Efter frukosten gjorde vi en 

guidad stadsrundtur med buss och till fots. Vi såg bl.a. på Gustav Klimts kända konstverk och 

ett flervåningshus med olika färger, inga räta vinklar och växter på tak och väggar. Mitt på 

dagen blev det ett guidat besök på sommarresidenset Schönbrunn. Därefter åt vi lunch i 

mitten av Wien. Vi såg bl.a. Schwedenplatz och Stephansdomen. På kvällen åt vi en  

gemensam avslutningsmiddag på restaurang Glacis Beisl. 

 

Dag 6  Efter frukost och packning hade vi en ledig förmiddag. 12.15 gick bussen till 

flygplatsen. Var och en åt lite lunch på flygplatsen och tid fanns att umgås och handla. Resan 

hem gick bra och alla verkade ha haft en trevlig semester med guider och Birgitta i spetsen. 

                                                                                             Vid pennan 

                                                                                            Eva Ståhlman    


