2017

Programförslag resa till Ungern
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1

Sverige - Budapest

(-/-/M)

Avresa från Sverige till Budapest.
Buss och guide möter för färd till hotellet i Budapest.
Middag och övernattning.
Dag 2

Budapest - Balatonfüred

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet.
Rundtur i Budapest. Budapests unika läge gör staden till en av världens vackraste.
Grottor, hälsosamma varma källor och naturreservat, allt finns i huvudstaden med två
miljoner invånare. Bland sevärdheterna i staden kan amfiteatern, de genuina turkiska
baden och landets egen variant av Art Nouveau nämnas.
Båttur på Donau med lunch (privat båt). Floden delar Budapest i två delar, den
kuperade och lugnare Buda och den mer livliga Pest.
Möte med representanter för ungerskt lantbruk för att få en bild av såväl allmänt
lantbruk i Ungern som grisnäringen med avel, produktion och marknad.
Resan går mot Balatonfüred vid Balatonsjön. En charmig stad med traditionell, vacker
och välbevarad historisk stadskärna. Middag och övernattning.
Dag 3 Balatonfüred - Hévíz

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet.
Studiebesök på familjeägd gård nära Balatonsjön. Gården är på 40 hektar och har
uppfödning av ullrasen Mangalica. Man har 60 suggor och produktionen är ekologisk.
Slakten sker i närheten och produkterna säljs på den lokala marknaden.
I gårdens restaurang serveras lunch gjord på det egna köttet samt egna viner.
Resan går mot Hévíz, nära Hévízsjön som är världens näst största sjö med termisk
aktivitet. Temperaturen påverkas av varma och kalla källor belägna 38 meter under jord.
Cirka 410 l vatten rinner ut från en av källorna per sekund och vattnet håller 40 grader.
Besök hos en lantbrukare i trakten.
Middag och övernattning i Hévíz.
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Dag 4

Hévíz - Budapest

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet.
Avresa mot Bakonyszombathely. Studiebesök på typisk, medelstor grisgård med 98
suggor, integrerad produktion. Rasen är Hungarian Large White F1 och avkomman
TOPIGS Tempo Talent. Ägaren har en egen foderanläggning.
Resa till Enying.
Lunch.
Studiebesök på Enying Agricultural Corporation, ett före detta kooperativ som idag
är privatägt och ett av de äldsta lantbruksföretagen i Ungern. Företaget har många olika
inriktningar, med bland annat 5000 hektar växtodling med spannmål, till foder och
utsäde, samt grovfoder. De är även landets största sockerbetsproducent. Det finns även
en stor mjölkbesättning i företaget, likaså har man hästuppfödning. Vi träffar en
representant för företaget för att höra om drift av lantbruk i Ungern.
Resan går åter mot Budapest.
Besök på PICK Szeged Zrt. Brand Store. I nästan 150 år har Pick varit en betydande
aktör på den europeiska livsmedelsmarknaden och störst på den ungerska marknaden
för förädlade köttprodukter. Mest känd är PICK original vintersalami vars recept är
140 år gammalt.
Middag och övernattning i Budapest.
Dag 5

Budapest – Sverige

(F/L/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Morgonbesök på den färgsprakande Matmarknaden. Saluhallen byggdes 1890 och
täcker 10 000 kvadratmeter. Från början användes den som återförsäljarmarknad men
idag är den allmänhetens saluhall med såväl närproducerad mat som ett flertal butiker
med lokalt hantverk.
Lunch med vinprovning i Etyek - ett av Ungerns främsta vindistrikt. I den charmiga
lilla byn finns många av traktens lokala vinproducenter representerade med små butiker.
Området är känt för sina vita viner och ca 70 % av Ungerns mousserande viner görs av
druvorna från detta vindistrikt, bl.a. det populära Törley.
Transfer till flygplatsen.
Hemresa.
Alternativ
Besök på Lázár Equestrian Park. Hästparken är en uppfylld dröm av de tidigare
världsmästarna i körning, bröderna Lázár, där gammaldags landsbygd och dess
gästvänlighet kombineras med ett stuteri av högsta europeiska kvalitet. Hästuppvisning
kombineras med traditionella ungerska rätter till lunch eller middag.

