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Malmö 26 april 2022 

 
FORMEL 1 OFFERT 

UNGERNS GP 2022 BUDAPEST 
29 Juli-1 augusti från Köpenhamn 
 

 

 
 
Budapest arrangerar ett av de mest klassiska loppen i F1 cirkusen. 
Pulsen i staden är fantastisk med all sin historia härliga restauranger 
barer i en härlig blandning av gammalt och nytt. Donau delar Buda 
sidan och Pest sidan, vi arrangerar även en härlig kryssning med 
middag på fredagen.   

 

RESEFAKTA 

Avresedatum Fredag den 29 juli 2022 

Hemresedatum Måndag den 1 augusti 2022 

Pris per person SEK 16 490:-  

  

I paketet ingår följande 

Flyg T/R från Köpenhamn 

3 nätter i delat dubbelrum på BARCELLO **** i centrala Budapest  

Frukost på hotellet  

Transfers (Hotell – Hungaroring  t/r lör + sön) samt flygplats - hotellet 

F1 weekendbiljett till Ungerns GP 2022, Gold 4  

Klas Hanson som guide  

 

FLYGINFORMATION 

Flygbolag: Norwegian 
  
KÖPENHAMN /KASTRUP 
 
Fredag 29/7 D8 3550 Kastrup – Budapest 12:00 –13:45 
Måndag 1/8 D8 3551 Budapest – Kastrup 14:15 –16:15 
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HOTELL 

BARCELLO’  
Hotel**** 

Kiraly street 16   
01061 Budapest  

 Tel: +36 17766777 

 
 
Hotell Bacello****, detta är ett fyrstjärnigt hotell beläget i absoluta 
hjärtat av Budapest mitt inne brand mysiga gränder, barer och 
restauranger. Rummen håller mycket hög standard med air-condition, 
minibar och wifi. Hotellet har en trevlig takbar med fantastisk utsikt. 
 

 
 

F1 BILJETTER 

 
Vi har valt ut biljetterna med omsorg och med många års erfarenhet i 
bagaget. På läktare Gold 4 i 1a kurvan, skulle vilja påstå att detta är 
säsongens bästa platser med en näst intill U formad 1 kurva. 
Depåutfarten är precis framför vår läktare och väldigt tajt inpå 1a 
kurvan, här händer ofta tävlingsavgörande situationer. 2 stora TV 
skärmar har vi precis framför oss. Läktaren ligger precis innanför 
ingången och stor bra servering av mat och dryck vid  
Grandstand Gold 4 
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TILLKOMMER 

Enkelrumstillägg: SEK 2.900 (3 nätter) 

Extras på hotellet (minibar, room service etc) betalas av varje enskild 
resenär 

Övriga aktiviteter 

Måltider och måltidsdryck 

Turistskatt som hotellet tar ut på plats 

Eventuellt flygtillägg till kommer vid förlängning – flygtransfer ingår 
ej vid andra avgångar 

 
 

PRELIMINÄRT PROGRAM 
Fredag 

• Flyg till Budapest 
• Transfer till hotellet med biljettutdelning (sker annars enligt ök) 
• Incheckning på Hotellet  
• Kvällen och dagen fri för egna aktiviteter 

 

Lördag 

• Frukost på hotellet  
• Transfer till Hungaroring 
• Kvalificering och träning till Ungerns GP 2022  
• Transfer tillbaka till hotellet   
• Kvällen fri för egna aktiviteter 

 

Söndag 

• Frukost på hotellet  
• Transfer till Hungaroring 
• Ungerns GP 2022  
• Transfer tillbaka till hotellet  
• Kvällen fri för egna aktiviteter 

 

Måndag 

• Frukost på hotellet  
• Utcheckning från hotellet 
• Transfer till flygplatsen 
• Flyg hem till Kastrup 
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BETALNINGS/AVBOKNINGSVILLKOR 

 
Anmälningsavgift om SEK 6.000 per person erläggs senast 10 dagar 
efter bokningstillfället Senast 40 dagar innan avresa erläggs resterande 
belopp. Som medlem i Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen få 
följer vi deras villkor vid avbokningar mm. 
Reservation för eventuella ändringar av flygtider  
 
OBS! Vi reserverar oss mot eventuella valutakursändringar 
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