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En sent påkommen resa med flyg
till Budapest med Swiss Air och
övernattning på Hotel Atlas någon
kilometer från stadens centrum.
Trots hög värme (35-40 grader
C) lyckades vi med att se allt vi
önskade - och lite till! Det gällde
dock att dricka mycket vätska!
Vi exponerade totalt 4 311 digitala
bilder och resan kostade 1 231 kr
per person och dag.
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Langos - traditionell
ungersk mat

Budapest
Budapest är huvudstaden i Ungern. Den består av
stadshalvorna Buda och Pest, väster respektive öster
om floden Donau. 1873 slogs Buda, Pest och Óbuda
samman till en enda stad, innan dess var de tre skilda
städer.
Strax utanför Óbuda finns än idag spåren av en romersk stad från 100-talet, vid namn Aquincum. 1361
blev Buda Ungerns huvudstad. Budapest har drabbats av flera stora förstörelser men har återuppstått
och har idag en befolkning på omkring 1,7 miljoner.
Staden är indelad efter parisiskt mönster i 23 distrikt
(kerület) med slottshöjden som första distrikt. Hela
storstadsområdet omfattar Budapest samt ytterligare
80 omgivande kommuner, och har cirka 2,5 miljoner
invånare.[2]
Staden ligger ganska centralt i landet, på båda sidor
av Donaufloden. Staden omgives av flacka uppodlade
slättområden med bl.a Ungerns bästa jordbruksmark.
Liksom övriga landet har staden ett mer eller mindre
kontinentalt tempererat klimat med relativt små temperatursskillnader. Om sommaren dominerar en fuktig, sydostlig vind från Svarta havet med höga temperaturer följt av en luftfuktighet på 85-95%, vilket gör
att höga temperaturer kan bli smått outhärdliga särskilt vid vindstilla väder.
Vintrarna domineras av en kamp mellan kalluften i
öster och varmluften i söder, och temperatursskillnaderna är stora. I vissa fall kan sydliga mildluftsattacker
ge uppemot 15 eller kanske 20-grader och sol, med-

an det också kan förekomma riktiga köldknäppar från
nordost med lokalt nedemot -35 grader.

I slutet av 800-talet vandrade magyariska stammar
under Árpád västerut från nuvarande Ryssland (södra Uralbergen). Några av dessa stammar bosatte sig
på slätten mellan Donau och Tisza. År 1001 skapades
en kristen statsbildning av Stefan I. Rikets storhetstid
inföll på 1300- och 1400-talen. Det framträngande Osmanska riket besegrade ungrarna i slaget vid Mohács
1526, och stora delar av landet befann sig under osmanskt välde under 1500- och 1600-talen. Sedan osmanerna med Österrikes hjälp besegrats 1697 och
Ungern därmed återupprättats, härskade den österrikiska Habsburgätten över ungrarna fram till 1918.

Större delen av Ungern består av slättland, bland annat det stora området Alföld med inslag av pusta. Under förhistorisk tid var den ungerska slätten täckt av
vatten, och kom när vattnet drog sig tillbaka att täckas
av flodavlagringar, som i dag tillsammans med ditblåst
lösjord ger stora vidder av mycket bördig mark.
Två tredjedelar av Ungerns yta är uppodlad. Främst
odlas vete och majs, men det finns också stora odlingar av frukt, sockerbetor, grönsaker och hampa. På Bakonyskogens sydsluttningar och i nordvästra delen av
landet odlas vin.

1850

2013
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Resan till Budapest i juli-augusti 2013
Fredagen den 26 juli
Vi vaknar redan klockan 04:30, kraftig dimma och endast 14 grader varmt. Vår förbeställda taxi anländer
kvart över sex, och tar oss till järnvägsstationen. Därifrån reser vi med tåget till Kastrups flygplats.
Väl där äter vi en ”andrafrukost” i form av en liten
macka och varsin dansk Elefantöl; Vår gamla tradition
plägar att man gör på så sätt!

Klockan 09:40 avgår flyget med Swiss Air till först
Zürich och sedan till Budapest. Flygbolaget bjuder på
god macka med kallt, schweiziskt vitt vin. Vi flyger
över Bodensjön, Österrikes snöklädda alper och Ungerns flacka och bördiga lössjordar innan vi landar i
Budapest kl 14:45. Det är 30 grader varmt och vår taxichaufför är rejält svettig och pustar högljutt. Resan in
till vårt hotell tar cirka 25 minuter och kostar 12 000
forinter (= 350 SEK). Vi kommer till Hotel Atlas City
nästan mitt i stan. Färden in från flygplatsen har ”luktat” gammal öststat, med undermåligt underhållna
fastigheter och grått och trist när det gäller det mesta!
Vi gör oss snabbt hemmastadda i ett ganska rymligt
rum på sjunde våningen med takfönster och air condition (gud ske lov!) och går för att handla. Vi handlar
i en kvartersbutik (Tesco Express): två flaskor unger-
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skt vin, två burkar ungerskt öl, tre bröd, tomater, två
sorters ostar, smör, ölkorvar och två flaskor vatten. Allt
kostar 5 101 forinter (=148 kr).
Växelkurs: 1000 ungerska forinter = ca 35 svenska
kronor.
Vi bor längs Nepszinhaz-gatan, som ligger någon
kilometer från absoluta centrum. Även här är många
hus relativt förfallna, spårvagnarna rullar fram längs
gatorna och det är gott om människor på trottoarerna.
Vi ser även en del tiggare, några uteliggare och relativt
gott om romer.

Vi återvänder till hotellet, njuter av luftkonditioneringen och av plockmaten. Vi noterar att priserna är
låga, en flaska Merlot-vin kostar 17 svenska kronor (!),
en flaska rosévin kostar 35 kr, en baguette kostar 3 kr
etc.
Vi kommer i säng redan strax efter klockan 19! Vi var
ju uppe tidigt idag.

Lördagen den 27 juli

Vi vaknar klockan sju, äter frukost en timme senare
och kommer iväg ut på stan klockan nio. Vi vandrar
in mot centrum av staden, tar en ungersk Soproni-öl

på en bar vid tiotiden. Vi sitter i skuggan under några plataner. Ölen är god, billig (11 kr för en halvliter)
och - som tur är med tanke på värmen - inte speciellt
alkoholstark. Temperaturen arbetar sig upp mot trettiogradersstrecket.

Vi träffar på en trevlig man som erbjuder två dagars
sightseeing i Budapest med ”de gröna bussarna”, efter
principen ”hop on - hop off”. För 12 000 forinter, 350
SEK, får vi två heldagar för två personer, inklusive båttur på floden, en gulashmåltid med öl i källarevalven
under Citadellet och en öl på en annan bar. Synnerligen prisvärt, så vi hoppar på!

Vi stiger ombord på nästkommande buss och börjar med att fara över den Vita bron, passerar Raoul
Wallenberggatan, statyn av den munk som kristnade
Ungerns befolkning, Sankt Gellert och kommer upp
till Citadellet på Buda-sidan. Denna sidan av staden
är kuperad med hög status, medan Pest-sidan är flack
och inte lika ”fin”!
Från Citadellet har man en vid utsikt över staden och
floden. På Budas höjder ligger det kungliga slottet,
presidentpalatset och Fiskarbastionen. Över floden
sträcker sig flera broar, varav Kedjebron är den ståtligaste och äldsta. På den flacka Peststranden ser vi det
magnifika parlamentet och ett flertal kyrkor. Det är
gott om turister vid utsiktspunkten, och alla - liksom
vi själva - fotograferar vilt!
Eftersom det är lunchtid passar vi på att äta ”gratis-

lunch” i källarevalven under Citadellet. Välsmakande
gulashsoppa och en ungersk öl. Det är lite halvskumt i
rummet men behagligt svalt.

Vi hoppar på de gröna bussarna, gör en snabbvisit
uppe vid det kungliga slottet och bastionen och kommer snart åter till brofästet för Vita bron. För att hålla
tillbaka värmen köper vi en glass på en restaurang under härliga stenvalv. Valv, oavsett om det är utom- eller inomhus gör alltid själen lugn. Vi människor trivs
under dem.

Efter denna lilla paus gör vi en båttur på den breda
Donaufloden, åker under Kedjebron och passerar
det mäktiga Parlamentet. Efter London och Buenos
Aires är detta den största parlamentsbyggnaden i världen. Byggnaden har sammantaget 365 tinnar och torn,
lika många som antalet dagar på ett år. På andra sidan
floden tronar det väldiga slottet och den vita Fiskarbastionen. Staden ger verkligen ett storslaget intryck
och är mycket vacker i sina centrala delar. Vi passerar
under ytterligare en bro och kommer till en långsmal
ö, kallad Margaritaön efter en kunglig prinsessa.

När det osmanska riket även härskade över området
vid Budapest användes ön som harem åt härskaren.
Nu är det en vacker park, dit många stadsbor kommer
för att promenera, bada och sola. Här finns en stor fontän med ett springvatten som styrs med datorer. Vid
några tillfällen spelar man både klassisk och modern
musik - och springvattnet ”spelar med”. En synnerligen häftig upplevelse! Vi promenerar i skuggan under

Parlamentet
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träden och möter många människor. Av fåglar noteras koltrast, kråka, kaja, gröngöling, nötväcka
och tam- och ringduvor. Eftersom det är 33 grader varmt släcker vi törsten med både vatten och
Coca cola.
Efter två avkopplande timmar tar vi båten tillbaka. Ser parlamentet i vackert medljus; En fantastisk byggnad på alla sätt! Vi är tillbaka i centrum

Grönsaksmarknaden

En tur med de gröna bussarna
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vid 16:30-tiden och vandrar sakta åter mot vårt
hotell. Stannar till vid ett ”vattenhål” och får en
gratis öl på Café Bali. Det har börjat regna lätt. Vi
köper lite dryck och tilltugg i en Spar-butik och
kommer åter till Hotel Atlas City strax efter 18.
Skönt att känna luftkonditionerings svala luft,
ta ett glas vin och några bitar bröd, ost och korv.
Skymningen kommer strax före kl 21.

Vi handlar på Tesco Express

Gulash - traditionell ungersk mat

Utsikt från Citadellet
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Söndagen den 28 juli
På väg ner i hissen för att äta frukost träffar vi två Formel-1 förare från Ukraina respektive Vitryssland som
idag på eftermiddagen ska delta i Ungerns Formel
1-lopp. Vi talar med dem en stund och önskar dem
lycka till i denna livsfarliga sport.

Strax efter klockan 10 besöker vi ”världens vackraste café”, nämligen New York Café någon kilometer
från vårt hotell. Lokalen är rikligt smyckad med takmålningar och bladguldsförsedda detaljer i tak och
väggar. Inte ens kungen kan ha en sådan vacker matsal! Vi står som tomma fågelholkar och bara stirrar!
Sedan tar vi oss samman och beställer två caffe latte
med några småkakor. Serveringen är av högsta klass
och kaffet smakar gott - och kostar bara 65 kr för oss
två! Det är vad man får betala för kaffe i pappmuggar
hemma i Sverige!

Vi stiger på de gröna bussarna och far återigen upp till
Citadellet, samtalar med en ungrare om deras historia och hur det är i landet idag. Han talar om olika religioner och om olika etniska grupper; Romerna utgör
1 miljon invånare av landets 10 miljoner och man har
många religioner inom landets gränser, flest bekänner
sig dock till den romersk-katolska läran.
Bakom Citadellet finns ett frihetsmonument i kolossalformat och norrut är utsikten lika vacker som igår.
Jag tar en bild av Jola framför utsikten - och lägger upp
den på Instagram. Det är ju roligt för våra nära att följa
oss på vår resa! Vi svalkar oss med en glass och noterar att temperaturen även idag når 35 grader!

det är varmt även där hemma, låt vara 10 grader lägre!

Vi hoppar på bussarna igen och far förbi det ståtliga och välkända Operahuset och längs med stadens
längsta Aveny (att jämföras med de i Paris). Vid 17
kommer vi till Hjältarnas torg, som är en stor öppen
plats där Mikael Jackson spelat in en video och där
man samlat all de kungar som slutligen bildade landet
Ungern. Det är väldigt storslaget och ståtligt. Innan
vi tar bussen mot vårt hotell avnjuter vi varsin iskall
Coca cola. Strax efter kl 19 är vi åter på hotellet och
noterar, sittandes i den svala luften, att vi idag druckit
minst 4 liter vätska per person. Ett måste om man ska
klara hettan utan av må illa av densamma!
Vi beställer även morgondagens utflykt till Pustan och
kommer i säng vid 21-tiden.
Kedjebron (ungerska: Lánchíd, tyska Kettenbrücke) är en välkänd hängbro över Donau mellan
Buda och Pest, västra och östra sidan av Budapest, Ungerns huvudstad. Det var den första
permanenta bron över Donau och bron öppnades
redan 1849. På Budasidan ansluter bron till bergbanan som går upp till Budaslottet. Bron designades 1839 av den engelska ingenjören William
Tierney Clark.

Vi tar bussen till det västra fästet av Kedjebron, vandrar genom en liten ekopark som anlagt i samarbete
med Sveriges ambassad och beslutar oss för att ta
bergbanan upp till slottet. En snabb färd som endast
tar några minuter. Vi kommer upp till det ytterst ståtliga, kungliga slottet och det mer sparsamt smyckade
presidentpalatset. Vid det sistnämnda pågår just en
vaktavlösning, som vi med intresse tar del av. Har ju
själv lett högvakten vid kungliga slottet på 1980-talet!
Vi tar en kall öl i skuggan av det väldiga slottet innan
vi vandrar upp till Fiskarbastionen. En vacker byggnad i vitt och med ett flertal utsmyckningar i guld och
ett tak av glaserade takpannor i olika färger. Det sistnämnda är en ungersk specialitet. I en fjärilsbuske finner vi några tistelfjärilar.

Vid 15-tiden slår vi oss ner på en vacker restaurang
och beställer gulashsoppa, paprikakyckling resp
gåslår med brunkål och en glass till efterrätt. Till detta
dricker vi en Soproniöl. Hela måltiden kostar endast
300 kr, så det är billigt i Budapest. Det är nu 37 grader
varmt och när vi sms:ar till ungarna får vi reda på att
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New York Café

Fiskarbastionen

Kedjebrons västra fäste

Frihetsmonumentet
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Bergbanan

Hjältarnas Torg
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Vaktavlösning vid presidentpalatset
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Fiskarbastionen

Det kungliga slottet
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Måndagen den 29 juli
Idag ska vi göra en heldagstur till Pustan med det lokala resebolaget EUrama. Redan 08:20 kommer taxin
och hämtar oss för att ta oss till den centrala samlingsplatsen. Vi blir 11 personer från USA, Nya Zeeland,
Italien och Sverige som ska göra turen tillsammans
med en chaufför och en guide. Heldagsturen inkluderar allt och kostar knappt 500 kr per person. Innan vi
lämnar samlingsplatsen passerar ett statsbesök med
svarta bilar och blåljus, säkerhetsvakterna hänger
halvvägs ut ur fönstren och snabbt kör man!
Vi kör söderut och kommer ut på Pustan, som numera är tämligen uppodlad och där man bundit den lätta
jorden med vegetation. Man odlar majs, säd av olika
slag och stora fält med solrosor. Det är väldigt flackt!

Efter drygt 7 mil kommer vi fram till den trevliga lilla
staden Ketszkemet (betyder egentligen ”guldäng”).
Ett vackert torg omgivet av ett flertal kyrkor och synagogor. Det är lugnt och rofyllt och mycket välhållet.
Vi besöker en välsorterad affär med gedigna, ungerska hantverksföremål; lergods, folkdräkter, honung,
textilier, broderier etc. Någon slags ask blommar nu
som bäst och strör sina blommor överallt, även i Jolas
hår.

Vid 12-tiden kommer vi till en gård på Pustan i närheten av samhället Lajosmizse. Vi möts av en ryttare i svart, bredbrättad hatt och en mörkblå, knälång
klädesdräkt med en läderlivrem och en lång piska i
handen. Han för oss fram till gården där vi bjuds på
ett litet glas apricot brandy och ett runt litet bröd.
Därefter erbjuds vi en stillsam tur med häst och vagn
runt gårdens ägor. Det dammar och luften dallrar i
hettan - Vi närmar oss nu 40 graders värme! Vi håller
oss i skuggan så gott det går under turen, och börjar
prata med varandra. En av passagerarna har indian-

blod i sina ådror, ett par har kommit från Sydön på
Nya Zeeland där det nu är vinter och noll grader och
en familj bor i Milano i norra Italien.

När vi är åter på gården får vi uppleva en fantastisk
riduppvisning: En ryttare som ståendes på de bakersta hästarnas rygg, rider fem hästar samtidigt, och
det i full galopp. En uppvisning med en vagn dragen
av fyra vita lipezanerhästar, en grupp ryttare som får
sina hästar att ligga ner och att ”sitta vackert” som
en hund. Vi får även se ett antal ryttare som i fullt utsträckt galopp jagar den som bär ”den röda räven” (en
röd scarf). Vi får även se en vagn dragen av två stora
gråvita oxar (hungaryan grey cattle) och en dragen av
en åsna. Uppvisningen avslutas med en uppvisning
av hur skickliga ryttarna är i att hantera sina piskor
- piskslagen smäller som pistolskott! En synnerligen
imponerande uppvisning!
Vi får även besöka stallet med hästar och ladugården
med oxar och Ungerns speciella får - rackafår - med
skruvade och ganska långa horn. De sistnämnda ser
märkliga ut! En makaonfjäril flyger förbi.

Därefter förflyttar vi oss till restaurang Tanyacsàrda där vi i 40 graders värme, sittandes utomhus
under tak och med kylande fläktar, intar en välsmakande måltid bestående av gulashsoppa till förrätt,
fläsk och kyckling med varm grönsakssallad till huvudrätt, och flamberad (apricot brandy) pannkaka
med sylt till efterrätt. Trots värmen smakar det gott.
Till detta bjuds vi på ytterst välspelad zigenarmusik med en skicklig violinist (Gyula Csoka) och hans
band. De vita blomsterdekorationerna på bord och
väggar doftar av vita liljor.
Under måltiden blir det en trevlig konversation mel-

lan oss alla och vi njuter av upplevelsen.

Vid 15-tiden vänder vi åter mot Budapest, passerar
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Pustan

En liten flock Racka får, karakteristiska
för den ungerska pustan.

Sidan 14

Sidan 15

över Pustans solrosfält och kommer fram till stan en
timme senare. Vi stiger av vid en av Europas största
saluhallar. Den är väldig i storlek men inte lika vacker som t ex den i Jolas hemstad, Wroclaw.

Vi tar en öl på gågatan, vinden fläktar skönt när vi
sitter på uteserveringen. Därefter vandrar vi de 2,5
kilometrarna tillbaka till vårt hotell. Denna dag blir
resans absoluta höjdpunkt! Vi är åter vid klockan

19.

Stora saluhallen eller centrala saluhallen på
Fővám tér är den största saluhallen i Budapest,
Ungern. Hallen är designad av Samu Pecz. Ett stort
antal stånd erbjuder grönsaker, frukt, ost och kött.
Plan 2 har mestadels souvenirer och kläder samt
även restauranger. Saluhallen är stängd söndagar,
men öppet övriga dagar.
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Tisdagen den 30 juli
Idag har vi semestermorgon, d v s vi ”slår inte upp
våra blå” före klockan tio! Det blåser rejält efter en
regnig natt och termometern visar blygsamma 24
grader. Vi köper en halvdagsutflykt till ”Donau-böjen”
och till konstnärsbyn Szentendre av EUrama (330 kr/
person). Vi börjar dock med att äta frukost på...., ja
just det, Mc Donald´s (!). En Big Mac och en caffe latte
(vilken kombination). En Big Mac kostar 24 kr i Budapest och 39 kr i Hässleholm. Jag kommer ihåg att när
Mc Donald´s kom till Stockholm 1973 (Kungsgatan
nedanför Kungstornen) kostade en Big Mac 4:50 kr!
Sen chockhöjde man till 5 kr.
När vi talar med folk får vi reda på att medelinkomsten i Ungern ligger på 120 - 150 000 forinter i månaden efter skatt, d v s 3 500 - 4 500 kr. Minimilönen
ligger på 114 000 forinter och Ungern har numera
stora löneskillnader.

Taxin hämtar oss kl 13:30 och kl 14 sitter vi i bussen
på väg norrut. Vi får reda på att i går var den varmaste
dagen i Ungern sedan 1906, 42 grader C i södra delen
av landet! Idag är det dock mycket behagliga temperaturer. Vi passerar ruinerna efter romarnas stad
med kolonner och akvedukter.

Först åker vi upp till Visegrad. På vägen dit ser vi vita
storkar och deras bon men också spåren av flodens
översvämning för några veckor sedan; tio meter över

medelvattennivån har förstört en hel del åkrar och
deras skörd. Från berget vid Visegrad ser vi ut över
Donau och att floden ändrar riktning cirka 90 grader.
På bergets topp ligger en borg och på dess sluttningar
skidanläggningar. På vintern kan det nämligen vara
gott om snö här. Ungern har ett kontinentalt klimat
med varma somrar och kalla vintrar.

När vi åker tillbaka för att komma till byn Szentendre, berättar vår guide om hur landet invaderats av
både romare, mongoler och muslimer (Osmanska riket) samt av den habsburgska släkten från Österrike.
Szentendre, som ligger invid floden, visar sig vara en
förtjusande liten by med många små kyrkor, trånga
gränder och färggranna husfasader. Vi vandrar makligt fram längs gatorna och läskar oss med en italiensk glass.
Vid 17-tiden kommer en flodbåt och hämtar oss och
under en timme reser vi på floden ner till Budapest.
En avkopplande och vacker tur. Väl i hamn vandrar vi
- som vanligt - hem mot vårt hotell och äter en enkel
middag på en turkisk restaurang (”billigare än gott”,
blir vårt omdöme). Jola köper en fin klänning till Fridas och Jons bröllop kommande helg.
Dagen avslutas med en god flaska vitt vin av druvan
muscat, nybakat bröd, lagrad camenbert och solmogna tomater. Ungefär så gott som det låter!
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Szentendre
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Onsdagen den 31 juli
Efter gårdagens sovmorgon är vi nu åter flitiga; vaknar redan med tuppen och iväg med taxi till det största av Budapests termalbad, Széchenyi, efter frukost.
Széchenyi termalbad eller på ungerska Széchenyi gyógyfürdő är ett termalbad i Budapest och är
det största termalbadskomplexet i Europa. Badet är
beläget i Budapests stadspark (Városliget).
Planerna till att uppföra badet påbörjades 1884
inför världsutställningen i Budapest 1886. Dock
påbörjades inte arbetet förrän 1909 och invigdes
1913. Badet är byggt i nybarockstil och ritades av
arkitekten Győző Czigler.

Det är dock redan gott om folk vid badet, så vi beslutar att först besöka stadens zoologiska trädgård. Vi
kommer in i en välskött och trevlig djurpark med djur
från hela världen. Bland alla höjdpunkterna kan nämnas de interagerande gorillorna, de långhåriga orangutangerna, pampashararna, de roliga surikaterna och
de många akvarierna. Många av djuren har ungar, så
av allt att döma trivs de flesta med sin fångenskap hoppas att de inte vet hur det är att leva i frihet!
Till lunch äter vi den ungerska rätten langos, friterat
bröd med t ex ost och lök om man vill ha den som
lunchrätt eller med choklad eller sylt om man vill ha
den som efterrätt.
Efter lunch gör vi ett besök på termalbadet. Vackra
gula byggnader omger de många klarblå poolerna.
Här finns mängder med badande och inträdet kostar
4 100 forinter (ca 120 kr/person). Folk solar, badar
eller står ute i vattnet och spelar shack. Det är på alla
sätt en mycket vacker plats.
Vi gör ytterligare ett besök på Zoo och ser en modern utställning om evolutionen och klimathotet - en
mycket pedagogisk utställning, helt nyproducerad!

Åter på hotellet kl 18 - Det känns som vi nu sett det
mesta av Budapest! Imorgon blir det en avkopplande
dag med avslutningsmiddag på kvällen.
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Termalbaden Széchenyi
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Torsdagen den 1 augusti
Idag vaknade vi först vid tiotiden - sista hela dagen i
Ungern! Vi äter frukost på Mc Donald´s och Jola köper två par skor. Vi tar en taxi ner till floden men råkar ut för en taxichaufför som medvetet tar oss på en
”taxi-sightseeing”. Vi upptäcker det relativt snabbt eftersom vi lärt känna stan vid det här laget. Eftersom
jag inte är van vid att skälla på folk, och framförallt
inte på engelska, tycker vi att jag får iväg en ganska
bra ”avhyvling”! Chauffören vänder bilen och kör åt
rätt håll - Vilken typ!

Vi köper glass i väntan på att båten ska ta oss till den
vackra Margaretaön. Väl där kan vi avnjuta den vackra fontänen igen. Denna gång spelar man bl a Vivaldis
”Våren” och Beethoves ”femte symfoni”. Idag slappar
vi bara och ”drar benen efter oss”.
Vid halvfyra tar vi båten tillbaka till centrum, äter
en välsmakande tallrik med ungerska specialiteter
(Hungaryn Cold Plate) med salami, skinka, ost, leverpastej och grönsaker. Till detta dricker vi en ungersk
öl. Vi har vant oss vid värmen, så trots att det är trettio
grader mår vi riktigt bra.

Vi diskuterar några nya, användbara ”appar” till våra
iPhones: ”Riktiga vykort”, där man mailar hem foto
och text till svenska Posten, som dagen efter distribuerar det till adressaten, ”Check my trip”, där all information finns om vårt reguljärflyg och där man kan
bekräfta sina resor, ”Curr. Change”, där man lätt får
växlingskursen för olika valutor, ”TripAdvisor”, som
snabbt ger förslag på resor, hotell och sevärdheter
där man är för tillfället och Face Time, där man ringer
varandra gratis och med bild på varandra. Att fortlöpande föra anteckningar om resan i sin iPad är något
som avsevärt underlättar produktionen av små reseberättelser. Utvecklingen har verkligen rusat framåt
nu några år!
Klockan 18:30 kommer taxin och hämtar oss och
tar oss till kvällens avslutningsfest på ett festställe
ute på ön som ligger någon mil norr om centrum. Vi
bjuds på välkomstdrink med apricot brandy och ett
litet kuvertbröd, en förrätt med gulash, en magnifik
huvudrätt med spädgris, kyckling, rullade pannkakor
med kött inuti, brunkål, varm grönsakssallad och till
efterrätt en chokladmousse. Till detta serveras ett vitt
vin (förrätt; Olaszrisling) och ett rött vin (huvudrätt;
Villányi Cuveé). De produceras på samma vingård i
södra delen av Ungern och smakar förträffligt, båda
två! Servitörerna serverar det vita vinet med hjälp av
en glashävert flera meter från glaset. De är synnerligen skickliga på detta.
Nu har det blivit flera hundra gäster i salen. Från scenen underhålls vi av en skicklig zigenarorkester och
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ungerska dansare, som iförda vackra folkdräkter visar
den ena dansen efter den andra. Som avslutning drar
de med några ur publiken, som får visa sina färdigheter på scenen. Tyvärr är en av dem jag själv. Eller rättare, som tur är - för det är nämligen väldigt trevligt!
Väl fyllda av god underhållning och mycket mat samt
välsmakande viner lämnar vi nöjda lokalen och blir
körda upp till Citadellet, där vi kan ta vackra bilder av
ett upplyst Budapest. Vi är åter på hotellet strax efter
klockan 23 - och mycket nöjda med kvällen!
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Fredagen den 2 augusti
Vaknade redan klockan sju. Idag avser vi inte att
missa flyget hem, som vi gjorde när vi var i Madrid
i våras. Vi packar och handlar några flaskor vin, bl
a en söt och en halvtorr Tokajer.

Klockan 12 kommer den förbeställda transittaxin
och tar oss ut till Frans Lists flygplats. Vi checkar
in efter viss väntan, besöker tax-free butiken och
hittar bl a en flaska Tokaj från 1940 till det facila priset av 1 800 EUR (15 600 kr). Tokajvinernas
söthetsgrad mäts med siffrorna 3-6, där 6 är sötast.
Vi flyger iväg med Swiss Air, mellanlandar i Zürich
och kommer strax efter klockan 19 till Köpenhamn. Därefter tåg hem till Hässleholm där Hanna
och Linnea hämtar oss och kör oss hem till Solbrinken.
En behaglig resa som gått i värmens tecken är
slut.

Vår Extremaduraresa i våras blev trevlig men lite
för kall - Vår Budapestresa blev också trevlig men
lite för varm. Kunde vi väga ihop temperaturerna
skulle vi hittat den ideala restemperaturen! Men
si det går inte, inte ens i dessa datoriserade tider!

Budapest by night
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Bildbilagan
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Budapest
med Zsentendre och Pustan
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