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MATKAOHJELMA 

010715 

SOILE LINDFORS / OPH-ELÄKELÄISET 2016 

BUDAPEST – TONAVAN HELMI 

Budapest on monien mielestä eräs Euroopan piilossa olevista helmistä. Onpa kaupunkia kutsuttu Itä-Eu-
roopan Pariisiksikin sen mahtavan arkkitehtuurin, leveiden puistokatujen ja monien viheralueiden ansi-
osta. Kaupungin lukuisat historialliset rakennukset, upeat sillat, kauppahallit ja monet muut asiat heija-
stavat Budapestin ainutlaatuista historiaa ja kertovat kukin oman tarinansa. 

Kaupunki on muuntautunut viimeisen parin vuosikymmenen aikana moderniksi suurkaupungiksi, mutta mil-
joonakaupungin asukkaat eivät silti ole unohtaneet menneisyyttään vaan ovat ylpeitä varsinkin kaupungin 
keisarillisesta menneisyydestä. Budapestissä yhdistyykin hienosti uusi ja vanha, historiallinen ja moderni ja 
lopputuloksena on erittäin monimuotoinen kaupunki. 

Budapestissä nähtävää riittää, siitä pitävät huolen mm. Budan linnavuorella sijaitseva kuninkaanlinna sekä 
vanhankaupungin nähtävyydet. Linnavuori tarjoaa myös yhden kaupungin parhaimmista näkymistä alas To-

navan yli Pestin puolelle. Lisäksi Budapestin vierailulla voit ihailla monia upeita, monta sataa vuotta van-
hoja kirkkoja, hienoja siltoja sekä kaupungin suurinta rakennusta, uusgoottista parlamenttitaloa. 

26.9. / maanantai 

Kokoontuminen aamulla Helsinki-Vantaan lentoasemalla, ja lähtöselvityksen jälkeen yhteinen aamiainen. 
Finnairin suora aamupäivälento Budapestiin klo 09.30–10.50.   
Meitä vastassa on oma oppaamme ja bussi. Tutustumme ensin al-
kuun n. 30 km:n päässä Budapestista sijaitsevaan Gödöllőön. Sen 
upea barokkipalatsi oli Itävallan keisari Franz Josefin ja keisarin-
na Sissin kesäpalatsi. Tutustumiskierroksen jälkeen nautimme yh-
teisen, kevyen lounaan, ennen kuin jatkamme Budapestiin,  

Saavuttuamme Budapestiin teemme lyhyehkön kaupunkikierto-
ajelun Pestin puolella. Kiertoajelu päättyy hotellille, esim. Mer-
cure Budapest Korona****, majoittuminen.  

Mercure Budapest Korona**** • Kecskeméti út 14 • 1053 Bu-
dapest • www.mercure-korona.hu 

Tämä on tasokas, neljän tähden hotelli aivan kaupungin kes-
kustassa, vastapäätä Kansallismuseota ja vain noin 5 min. kä-
velymatkan päässä Tonavasta, kuuluisasta kauppahallista ja  
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Vaci-ostoskadulta. Hotellissa on 421 huonetta ja sviittiä. Huo-
neissa on äänieristetyt ikkunat, ilmastointi, satelliitti-TV, pu-

helin, radio, WLAN, minibaari, tallelokero, huonekohtaiset 
palohälyttimet, kylpyhuoneissa WC, kylpyamme/suihku ja 
hiustenkuivaaja. Hotellissa lisäksi ravintola, baari, ympäri-
vuorokautinen huonepalvelu, uima-allas ja sauna.

Yhteinen tuloillallinen. 

27.9. / tiistai 
Hotelliaamiainen. Aamupäivällä lähdemme oppaamme kanssa tutustumaan lähemmin kaupunkiin jalkaisin 
ja mahdollisesti julkisilla.  

Budapestissä on kuusi kauppahallia, eikä vierailua ainakaan eräässä niistä kannata jättää väliin. Tun-
netuin kauppahalli on Suuri kauppahalli, joka on suuri, 3-kerroksinen, tunnelmallinen ja eläväinen 
paikka. Pestin puolella sijaitsevan hallin lähes 200 kojusta löytyvät monenlaiset elintarvikkeet, unka-

rilaiset herkut kuten lihat, juustot, makkarat, hedelmät ja tietenkin paprikat. Suuri kauppahalli on 
myös hyvä paikka hankkia käsitöitä ja matkamuistoja; niiden myyjät löytyvät hallin yläkerrasta. Kaup-

pahallissa kannattaa käydä jo sen tunnelman ja värikkyyden vuoksi, vaikkei mitään olisi ostamassa-
kaan. 

Kävelykierros päättyy yhteiseen lounaaseen.  

Iltapäivällä rentoudumme kylpylässä Budapestin keskustassa.  

Budapestin kylpyläperinne ulottuu kauas Rooman vallan ai-
kaan, jolloin roomalaiseen elämänmenoon jo kuului olennai-
sena osana termaalisten altaiden suomasta rentouttavasta 

vaikutuksesta nauttiminen. Lämpimästä vedestä ei ole Buda-
pestissa koskaan ollut puutetta, sillä kaupunki sijaitsee val-

tavan termaalivesialtaan päällä. Maan sisuksista purkautu-
van veden lämpötila on +30°C – +70°C, joten vettä joudu-
taan myös jäähdyttämään ennen kuin se on soveliasta kylpe-

miseen. Eri altaisiin johdetun veden lämpötilan vaihdellessa 
voi kylpylän asiakas valita itselleen sopivan altaan. Yksi allas 
on yleensä varattu uimista varten. Osa altaista voi sijaita myös ulkosalla. Myös nämä ovat auki läpi 

vuoden. Kylpylöitten yhteydessä on aina mahdollisuus saunoa suomalaistyyppisessä tai turkkilaisessa 
höyrysaunassa. 

Suurkaupungin ahtaiden asuntojen kylpymahdollisuudet ovat aina olleet rajalliset. Siksi monille kylpy-
löiden tarjoamat mahdollisuudet ovat olleet peseytymisen kannalta välttämättömät. Kylpyläkäynnillä 

on ollut myös tärkeä sosiaalinen merkitys, sillä siellä voi vaihtaa kuulumiset ystävien kanssa tai pelata 
shakkia lämpimässä vedessä istuskellen.  

28.9. / keskiviikko

Aamiaisen jälkeen lähdemme Balaton-järven pohjoispuolella sijaitsevaan Heren-
diin, joka on kuulu hienosta posliinistaan. Täällä voimme seurata posliiniesinei-
den valmistusprosessia alusta loppuun, ja tutustua tehtaanmyymälän valikoimiin.  

Tämä posliinimanufaktuuri on erikoistunut hienoon, käsinmaalattuun posliiniin, 
ja tehdas on perustettu 1826. 1800-luvulla Herendin tuotteet olivat Euroopan aris-
tokratian suosiossa, ja manufaktuuri olikin hovihankkijana monessa hovissa. Toisen 

maailmansodan jälkeen v. 1948 valmistus valtiollistettiin, mutta Berliinin muurin 
hajottua Herend jälleen yksityistettiin v. 1993. Herendissä valmistetaan niin kahvi- ja 

tarjoiluastioita kuin koriste-esineitäkin, ja tuotevalikoimaa on modernisoitu vastaamaan tämän päivän 
värimaailmaa. Kuvan hirven hinta on n. 500 €.   

Täältä jatkamme Balaton-järven rannalle Tihanyyn, jossa on n. 1.500 asukasta; kylän keskus on viehättävä 
luostarikirkko, jossa käymme.  

Tihanyn keskus on benediktiiniluostari, jonka perusti 1055 Unkarin kuningas Andreas I, joka on myös 
haudattu luostarin kryptaan. Luostarin perustamisasiakirjaa säilytetään Pannonhalman benediktiini-

luostarissa ja se on vanhin säilynyt unkarinkielinen asiakirja. Tihanyn luostarin yhteyteen rakennettiin 
barokkityylinen kirkko v. 1754. Edelleenkin toimiva luostari on merkittävä matkailukohde historialli-
sen ja taiteellisen arvonsa ansiosta.  
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Täältä luostarikirkolta on parhaat näkymät Balaton-järvelle, joka on Keski-Eu-
roopan suurin järvi ja Unkarin toiseksi suosituin lomapaikka ja matkailukohde, 
vajaan 90 km päässä Budapestista lounaaseen päin. Siirrymme järven eteläran-
nalle, ja palaamme kohti Budapestiä.  

Lounas päivän aikana. 

29.9. / torstai 

Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla oppaamme kanssa katsomaan, millainen 
on aito pusta.  

Pusta (unk. puszta) on nimitys Unkarin aroseuduille. Pustalla vallitsee 
mannerilmasto, ja kasvillisuus on niukkaa. Pusta oli alun perin melko au-
tiota seutua, joka soveltui ainoastaan karjan laiduntami-

seen. Nykyään suuri osa pustasta on kastelulla muokattu 
maanviljelylle sopivaksi, ja alkuperäistä pustamaisemaa voi 

nähdä enää harvoissa paikoissa. Unkarin kansallisherkkua 
paprikaa viljellään pustalla. Sana puszta on paitsi tämän 
aroseudun nimitys, myös adjektiivi, joka merkitsee tyhjää, 
laakeaa, autiota tai paljasta.  

Ajamme Lajosmizseen (n. 65 km Budapestistä kaakkoon), ja saa-
vuttuamme hevosfarmille meidät toivotetaan unkarilaiseen ta-
paan tervetulleiksi. Täällä saamme esityksen unkarilaisten he-
vosmiesten taidoista. Päivän aikana lounas. 

Iltapäivällä paluu Budapestiin, ja päivän päättää yhteinen läk-
siäisillallinen risteillen Tonavalla. 

30.9. / perjantai 
Hotelliaamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle. Finnairin suora paluulento Helsinkiin klo 11.40–15.00.  

 

FAKTA- JA HINTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde:  Budapest 

Matkan ajankohta: 26.–30.9.2016, 5 pvää/4 yötä 

Matkan noin-hinta: à 1.135 €/hlö, kun ryhmässä on väh. 30 matkustajaa 
  à 1.085 €/hlö, kun ryhmässä vähintään 40 matkustajaa 

Hintaan sisältyy: – aamiainen Helsinki-Vantaan lentoasemalla 
 – Finnairin suorat lennot m/p Helsingistä Budapestiin turistiluokassa 

– kuljetukset Unkarissa paikallisella, hyvätasoisella bussilla
 – suomalaisen matkanjohtajan/oppaan palvelut Unkarissa 
 – majoitukset **** keskustahotellissa aamiaisineen 
 – vierailu Gödöllőn keisarillisessa linnassa 
 – opastettu kaupunkikiertoajelu tulokuljetuksen yhteydessä 
 – opastettu kaupunkikävely 
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 – sisäänpääsy kylpylään, pyyhkeet 
 – kokopäiväretki Balatonille, Tihanyyn ja Herendin posliininvalmistukseen lou-

naineen 
 – kokopäiväretki pustalle lounaineen 
 – illallisristeily Tonavalla 

– ateriat matkalla ohjelman mukaisesti (4 lounasta, 2 illallista) 

Hintaan ei lisätä laskutuslisiä eikä toimisto- tai palvelumaksuja. 

Lisämaksusta:  – yhden hengen huone, à 180 € koko ajalle. Yksin majoittuvan on maksettava 
  yhden hengen huonelisä. 

Maksuehto:  Ennakkomaksu 250 €/hlö, eräpäivä sopimuksen mukaan. 
  Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkaa.  

Olemme tehneet alustavat varaukset hotelliin. Matkaohjelma on alustava, syksyn 2016 lentoaikataulut ja  
-hinnat vahvistuvat vuotta ennen matkan ajankohtaa. Pidätämme oikeuden tarkistaa hinnan lentohintojen 
vahvistuttua. Varaamme lennot heti, kun ne tulevat myyntiin. 

Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden 
MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai 
lentoverokustannusten noustessa. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd. Yritys kuuluu Kilpai-
lu- ja Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudat-
taen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 

 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd / MatkaSeniorit 
 

 

Anne Kajander 
puh. 045 1242003 


