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Resa till Budapest med OSS 30/8 – 3/9-15 
Dag1 Söndag 30/8 
Samling 06.40 utanför terminal 5 för incheckning. De flesta kom i mycket god 
tid, somliga utanför och andra inne. 
Ankom BP kl. 11.40 där buss väntade för att föra oss till en restaurang i city där 
vi åt lunch kl. 13.00 – 14.40 på Keteshaz en bra restaurang. Vi fick kyckling med 
stekta grönsaker o kaffe med 2 stora kakor. 30 gr varmt. 
For vidare mot vårt hotell ”nh”. Det var fina rum och fler av oss passade på att 
vila efter den tidiga morgonen. 
Middag kl 19 på hotellet. Drink som blev en del av middagsvinet när vi kom. Vi 
åt sparrissoppa med kuvertbröd, stekt kalkon m grönsaker, vacker 
chokladbakelse o 2 glas vin. 
Efteråt gick några av oss ut för en irich – den var jättedålig – på en bar intill – 
sov 22.20. 
 
OM BUDAPEST/UNGERN 

Buda=berg, Pest= plattland. 
Guiden Dénes som varit i Sverige 1979-1984miltjänst i Ungern, Sverige 1991, 
Sverige 1998-2004. 
BP har 1,8 milj. invånare, Ungern 10 miljoner på 1/5 av Sveriges yta. 
Ungerns språk ungerskan är släkt med Estland, Finland, U har flera egna språk. 
På stan talar de äldre mycket tyska och de yngre engelska. 
Kranvattnet är ok – goda flaskvatten, med kolsyra blå kork, utan, rosa kork. 
Växla på växelkontor, ej de oranga=dålig kurs. Även vårt hotell och banken ger 
dålig kurs. 
Växla INTE på gatan, man kan få gamla tidningsbitar/gamla obrukbara sedlar 
osv. Det finns bankomater som i Sverige. 
BP är en säker stad men har ficktjuvar. 
Här finns en stor ny fotbollsarena för proffsfotboll, stor läkarutbildning för olika 
europeer, inte bara Ungrare. 
30% av husen var ruiner efter kriget. Det finns en mängd svenska företag här, 
bl.a. 2 st Ikea. 
De har 54 m långa spårvagnar – de skall bli 60 m, 9 broar – 2 med spår och 7 
med väg.  
Ungern har 120 varma källor och Donau är 225 mil lång. 
 Gellérthöjden ligger 232 m ö h. Här finns fula hus sedan 1950 – 70-talet men 
några gamla fina hus finns kvar. Citadellet byggdes av en Österrikare 1853 och 
har 6 och12 m tjocka väggar. De tjockare med ett innanmäte av jord för att 
mildra effekten av skott. 
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Pensionärer som visar att de är det – åker gratis på alla kommunala färdmedel. 
Det finns mycket bussar, spårvagnar och väl utbyggd T-bana som är en 
underjordisk tågbana klar 1896. 
Saluhallen är 12.000  kvadratmeter stor i 3 våningar. 
Donau har förhöjt vatten varje år 2 dagar/ 2 veckor. Det byggdes en mur som 
hindrar vattnet upp i stan 1890-1900. 
Buss 126 går från vårt hotell till ett fint bad på Margitön. Europas största bad i 
Stadsperken Széczhenyi öppet kl. 06 – 22.00 så man kan bada före frukost. Där 
finns 3 utomhus och 17 inomhusbassänger. 
Om vi skall till Saluhallen tar vi spårvagn nr 2 vid Donau och far utefter Donau, 
1:a hållplats parlamentet, 2:a gågatan, sedan Saluhallen.  
I början av 90-talet försökte Staten ersätta de som fått sina fastigheter o gods 
konfiskerade. 
Sista militärparaden var 1985. 
Skolan börjar 1/9 och har ledigt 2,5 mån på sommaren. Stora krav från 1:a klass 
med betyg.  
Barnen skall vara minst 6,5 år den 1/9 för att få börja, går 8 år i grundskolan. 
Efter 4-6 år görs ett prov för att börja gymnasiet 4-5 år eller yrkeslinje 3-5 år. 
Intagningsprov till universitetet + språkkunskap som ger poäng. 
Högskolan/Universitetet kostar 40.000:-/termin för att bli läkare, journalist och 
lärare 5.000:-/termin. 
Sjuksköterska har ca 4.000:-/mån, läkare 1/3 av svensk lön. 
16% i skatt idag – alla betalar lika mycket. Det betyder att välbetalda har fått 
skattesänkning med ca 20%. Istället blev det skatt på tfn, vägar, 
pengatransaktioner mm. Det har blivit ca 50 nya skatter. 
Sjukhjälp får man men långa köer. Kan du betala kan du komma förbi kön. 
Betala ur fickan, bättre vård! Man betalar sin egen medicin, blöjor till barnen 
osv när man ligger på sjukhus. 
Vår guide har lärt ungrare svenska genom böckerna Alfons och Pippi. 
Lika många år som man studerat får man inte flytta utomlands. Krav för att 
studera gratis. Kontrakt skall skrivas under! 
En kejsarinna i Ungern (Elizabeth) var anoretiker och mycket vacker, hade långt 
hår – det vägde 6 kg och hanterades av hovdamer, så att hon kunde vrida på 
huvudet. 

Dag2 Måndag 31/8 
Frukost 06.30 – 10.30, stor buffé med både kall o varm mat, juicer mm. 
Vår buss gick 09.30 för stadsrundtur. Idag gäller schorts o linne, fortfarande 
mycket varmt. 
Vi for hela boulevarden förbi ”päronhuset” som dög till både nazister o 
kommunister, nu är det museum! 
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En del av Donaustrandens bebyggelse är med på Unescos lista – plats för adeln 
först – konfiskerades – nu mest ambassader. 
Stadsparken var förr viltområde för jakt – för adeln – i mitten av 1800-talet. 
Idag finns här en djurpark. 
Det stora badhuset Gellert har 17 ute och 3 inomhusbassänger som värms upp 
av de varma källorna som finns.  
Ett borrhål om 1000 m är borrat för att få vatten till Pest i parken vid 
Frihetsmonumentet. Det underhåller bl.a. badet och returvattnet går till djuren 
på zoo. 
Här finns också en konstgjord sjö som används för paddling på sommaren och 
skridskoåkning på vintern huset vid sjön ser ut som ett slott. -------- 
Vid Frihetsmonumentet/tusenårsmonumentet var klart 1896, fick vi en 20 
minuters redogörelse av Ungerns historia och vad de olika statyerna stod för. 
Det är ingen gravplats utan ett ställe för att markera den okände soldatens 
grav. 
Stort utbyte av konst från hela världen görs på det statliga konstmuseet vid 
monumentet. 
Helt nära vårt hotell ligger boulevarden för musik med operahuset m.fl. Här 
finns också många lyxbutiker, caféer, barer och vinställen. 
Lejonen på Kedjebron vid Mattiaskyrkans uppfart till slottet i Buda har öppna 
munnar, men man säger att de skall stänga sina munnar 1:a gången bron 
beträds av en kvinna som inte bedragit sin man!!!! 
Efter ca 10 min promenad upp till slottet, den vackra kyrkan mm på Uri-gatan i 
Buda finns en bronsstaty med en ryttare till häst. När Tekniska Högskolan låg 
här sa man att om man smekte hästens pung skulle man få bra betyg. Detta har 
spritt sig så pungen är fortfarande mässingsblank! 
Ungrare har fått 17 nobelpris man bara 3 var ungrare vid pristillfället. 
Vi besökte Wallenbergsstatyn, den ställdes upp 1987. Han dog troligen 1957 i 
ett fängelse i Moskva. Togs till fånga i febr. 1945. W var med och räddade 
80 000 personer. 
Idag har vi 39 grader varmt ute men det är bra aircondition i bussen. 
For med bussen till en bra restaurang igen för lunch kl. 13. Vi fick gulasch med 
nudlar o jättechokladkaka till efterrätt. Jättegott. 
Till hotellet. Då for vi 6 st. till Saluhallen med spårvagn nr 2 Saluhallen är ju stor 
o rymlig med mat i källare o gatuplan och souvenirer o restauranger 1 trappa 
upp. Tog en öl utanför. 
Åter till hotellet, 2:ans ändhållplats nära oss. Dusch o vila för att ses igen 19.40 
vid bussen för att fara till restaurang Callas för 3-rättersmiddag. 
Vi fick sitta ute. God sallad m dressing, stekt vällagad anka med potatiskaka, 2 
glas vin/öl. Söt kaka i ränder med choklad o vanilj, kaffe, 



4 
 

Dag 3 Tisdag 1/9 
Frukost när vi ville. Några gick till köpcentret och sedan hem för buss till 
lunchrestaurangen. Jag var till köpcentret och tittade på höstens mode och 
tillsammans med fler, tog en fika på hörnet vid hotellet. 
Några hade tagit buss 26 till Margitaön  
Till lunch idag fick vi ställets specialitet, kalvragu inbakad i pannkaka, 
chokladdessert, samt öl/vin o kaffe. 
Vi passerade Europas största synagoga på resa V ut över Donau, mot Wien ca 1 
tim. Tyskarna kom hit i mitten på 1700-talet, de fick gratis mark, var duktiga 
bönder o vinodlare. 
Fortfarande är det tyskättlingar som bor här. En del talar fortfarande inte ren 
ungerska. Det är fortfarande även tyska på vägskyltarna. 
Det är avgift på autobahn, 10 dgr. avgift 80:-, 1 år inom länet 170:-. Andra 
priser för MC, buss osv. 
På 60-talet fanns 9 mil lång autobahn, den gick till semestermålet som ägdes av 
partiet här i BP. Alla andra ställen fick man åka vanlig väg. 
Efter lunch for vi till byn Etyck och gården Rákusfalvy mellan kl. 14-17, där vi 
hade vinprovning av 6 sorters vin. 
1: rosé, 2,3,4,5, vitt, 6 rött svagt vin. Vi fick i lugn o ro smaka alla vinerna med 
salta nybakade kakor till. 
Efter vinprovningen gick vi ner i vinkällaren och fick veta hur processen gick till. 
Vinet lagrades både i rostfria och ek-kärl/fat. 
Några av oss köpte lite med oss hem, de flesta jag talade med köpte 
chardonney.  
Detta var på en liten familjeägd vingård med ca 20 000 plantor. Man säger att 
varje planta ger 1 flaska vin, Hemma kl. 18.15 
Kl. 19.30 samling för promenad till vår båt som skall ta oss ut på Donau i 2 
timmar och en buffémiddag. 
Som vanligt fick vi höra allt om det vi passerade och såg i mörkret de upplysta 
fasaderna. Det var många foton som togs. 
Kedjebron blev byggd 1848 av greven Szecheny som lät bygga den sedan han 
inte kommit över Donau p.g.a. is när hans far låg för döden. Han lät även bygga 
Vetenskapsakademin 1840 som vi också såg utefter floden. Vi passerade även 
regeringens vita enkla byggnad, det var ett tag meningen att de skulle flytta in i 
slottet men det bjöd nog emot att ett parti som varit så emot kungadöme 
skulle flytta in där. 
Det blev en lyckad kväll med vår duktiga guide och några av oss avslutade 
kvällen på en Pub i närheten av vårt hotell.  Sov 0.00 
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Dag 4 Onsdag 2/9 
Kl. 10 + 27 grader 
Frukost som vanligt, samling kl. 10 för utflykt till Pusztan, 6 mil bort, slättlandet 
som tillhör världsarvet, för att se på en hästuppvisning och färd med 2-spann o 
vagn. 
Vi bjöds på snaps genast när vi kom med salta kakor till. 
Ungern har 0-tolerans på alkohol o bilkörning. I och med detta sjönk antalet 
olyckor med alkohol 20% direkt. Tydligen var det tidigare svårt att avgöra när 
gränsen var nådd. 
Västra delen av Pusztan består mest av sand och man planterade träd, främst 
accasior som trivs i mager jord för att binda sanden. Här planterades också 
vackra blommor som behöver bin - som ger honung, vindruvor – vita ger hyfsat 
vin, aprikoser som ger olika produkter bls brännvin 
1948-52 konfiskerades ägorna 
Ryttare till häst mötte oss vid uppfarten till gården där vi genast bjöds på 40% 
snaps med kaka. 
Kl. 11.15 – 12.20 fick vi se uppvisning av 7 ryttare med lite olika moment. Den 
som ville fick prova att sitta upp på en häst, vilket några gjorde. Vi var 2 som 
fick gå fram och de visade hur skickligt de kunde hanterade sin långa piska. 
Ryttarna var klädda i kulturella kläder i blått o svart som var detta distrikts 
färger 
När uppvisningen var klar fick vi åka 2-spann till vår buss. 
På alla ställen vi varit har funnits dricka och bra med toaletter. 
Kom till lunchen 12.40 – 15.00. Detta var ett fint ställe som köptes för 25 år 
sedan, och var då ett ruckel. Nu finns bra rum att hyra, fint kök och mycket god 
mat. 
Familjen som äger o sköter stället bor numera i BP med övernattningsrum här. 
När de kom fanns inte el, men nu finns tom kaffe!!! 
Vi fick jättegod gulaschsoppa, lagad över öppen eld, revbensspjäll, kyckling och 
köttfärslimpa m god potatis o god sallad. Hur mycket vin som helst, rött/vitt!! 
En fantastisk dag till. 
Mot hotellet, ca 1,5 tim. resa, 32 grader varmt, dusch o vila. 
Samling kl. 19.10 för att fara till en Folkloreafton på restaurang Borkatakamba i 
Buda. 
Bussen tog oss över till Buda längs Donau tills vi kom till ett område som 
särskilt tyskarna haft vinodling på 1700-talet. Stockarna fick senare en smitta 
som angrep rötterna så de inte kunde suga upp vatten. Då fanns inget bot mot 
detta och vinodlingarna försvann. 
Kvar finns tunnlar där vinet hanterades och lagrades. Där vi var, var en del av 
en 12 mil lång tunnel som nu utnyttjades till restaurang. 
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Det var en zigenarorkester som mötte oss när vi fick sedvanliga snapsen o 
kakan. De spelade sedan under kvällen och tidvis var det 2 par som dansade 
kortare lokala danser, klädda i tidstypiska kläder. 
Så fort vi satt oss blev vi fotograferade ensamma / i par tillsammans med en  
folkdräktsklädd dam bakom oss. Dessa foton blev sedan etiketter som sattes på 
vinflaskor som man kunde köpa när man gick hem. Att det fanns flaskor att 
köpa så här undgick mig helt! Men jag hade inte köpt någon ändå. Några köpte 
CD-skivor med zigenarmusik på. 
Vi fick en klar consommé, kalkon med tillbehör och pannkaka med 
nötblandning som var överöst med flytande choklad. 
Vin fanns att tillgå men var inte på långt när så gott som det vi fått på dagen!!! 
Hemresan gick genom en väl upplyst stad. 
Efteråt undrar jag om det var någon gin i vår gin o tonic vi drack i går kväll??? 
Jag gjorde därför en egen irish på rummet!  Sov 0.00 
 

Dag 5 Torsdag 3/9  Hemresedag 
Frukost 8.30. Packning o övriga ärenden, Jag for och såg Café New York – 
verkligen vackert. Tog 6:ans spårvagn 4 hållplatser sen var det straxt på vänster 
sida. 
Idag var vår guide på eget uppdrag och hans lillasyster Sussie tog hand om oss. 
Trots mycket trafik var vi i god tid på flygplatsen. Då upptäckte vi att minst en 
av oss inte hade någon returbiljett utan tvåbiljetter till BP. Det löste sig fint – på 
Norwegian behöver man bara visa passet! 
Incheckningen gick snabbt även om vi fick gå en vända för att komma åt 
säkerhetskontrollen. 
Då vi var inne i tax-free kunde vi konstatera det Sussie sagt, det var inte billigt 
här!!! 
Fler av oss tog en öl/kaffe i väntan på att gå ombord. Planet var inte fullt och vi 
var snart på våra platser. 
På Arlanda var det mycket adjö och alla var överens om att det varit en jättebra 
resa med en otroligt bra guide. 
Jag undrar hur man skall kunna hålla kvaliteten till nästa resa??? 
 
Detta var hur jag upplevde denna resa – med mina egna kommentarer – säkert 
har andra, andra synpunkter på vad jag skrivit. 
Gittan 


