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dækker Budapest og omegn, de historiske byer langs Donauknæet, badebyerne ved Balatonsøen, det
nordvestlige Ungarns barokbyer tæt på Østrig, det nordlige Ungarn med Mátra-bjergene og vinområdet Tokaj

samt Øst- og Sydungarn, der bl.a. er værd at opleve for pusztaen - den store slette der strækker sig mod
Rumænien i øst og Serbien i syd. En række artikler går tæt på dagligdagens Ungarn og bag om kunst og

kultur, mad og drikke, historie, natur og geografi. Desuden TUREN GÅR TIL har eksisteret siden 1952 og er
blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien.

Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med et særligt indgående kendskab til de enkelte
destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
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