OOPPERA- JA KONSERTTIMATKA BUDAPESTIIN 21.-24.2.2018

Tervetuloa musiikkimatkalle Budapestiin, Tonavan charmikkaaseen kaunottareen,
joka viettelee kulttuurilla, kahviloilla ja kauniilla maisemilla. Matkalaisia
hemmotellaan huipputenori Jonas Kaufmannin ja sopraano Diana Damraun
konsertilla sekä Così fan tutte -oopperalla. Mahdollisuus osallistua myös Arcadi
Volodosin pianokonserttiin. Suomenkielisenä oppaana toimii unkarilainen
huilutaiteilija, opas Èva Hibay.
Alustava matkaohjelma
Keskiviikko 21.2.
Tervetuloa Budapestiin
Bussikuljetus Tampereelta.
Klo 07:30
Lähtöselvitys Helsinki - Vantaan lentoasemalla aukeaa.
Èva Hibay
Klo 09:30
Finnairin lento lähtee kohti Budapestia ja saapuu perille klo 10:50
paikallista aikaa. Aikaero on – 1h Suomen aikaan.
Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa Budapestin lentoaseman tulohallissa.
Kuljetus keskustaan ja yhteinen lounas. Lounaan jälkeen lähdemme
tutustumaan kaupunkiin kaupunkikierroksella. Kierros kattaa Budapestin
kauneimmat kohteet ja tärkeimmät nähtävyydet, sisältäen pysähdyksen
kuuluisalla Sankarten aukiolla, josta jatketaan upeaa Andrássy Bulevardia pitkin
ohi merkittävien nähtävyyksien, kuten oopperatalon ja Pyhän Tapanin basilikan.
Kierros jatkuu Budan puolelle, jonne ajetaan Tonavan yli, kaupungin vanhimmalle
alueelle kohti Linnavuorta ja Budan kuninkaanlinnaa. Paikan päällä on
mahdollisuus maksaa lisämaksu vierailusta Kalastajalinnakkeelle tai Matiaskirkkoon. Kierros jatkuu Gellért-vuorelle, jossa pysähdymme ihailemaan Citadellaterassilta aukeavaa mahtavaa näkymää yli koko kaupungin. Kierros päätyy
hotelliin ja majoittuminen.

Hotelli Budapest Zenit Palace **** (paikallinen luokitus)
Apaczai Csere János u.7., Budapest https://budapest.zenithoteles.com/en/
Budapestin sydämessä, Vaci-kävelykadun ja Vörösmarty aukion vieressä
sijaitseva hotelli. Hotellirakennus on vuodelta 1820 ja sen suunnitteli kuuluisa
unkarilainen Mihaly Pollack, joka suunnitteli myös Kansallismuseon rakennusta.
97 huonetta, joissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tallelokero, tv, minibaari,
ilmastointi, wifi. Hotellissa on ravintola, kinkkubaari, kahvila, cocktail-baari,

kokoustiloja, kirjasto, kuntosali, poreamme ja sauna.
Ilta omaa aikaa. Illalla mahdollisuus lähteä lisämaksulliseen pianokonserttiin.
Venäläinen pianisti Arcadi Volodos esiintyy Taiteiden palatsissa klo 19:30.
Lippujen hinnat vaihtelevat kategorian mukaan 53 – 26 €/lippu. Lipputilaukset jo
etukäteen Suomessa.

Torstai 22.2.
Jonas Kaufmannin ja Diana Damraun konsertti
Aamiainen hotellissa. Päivä aikaa omatoimiselle ohjelmalle Budapestissa. Vaci
utca – kävelykadun toisessa päässä sijaitseva Budapestin kauppahalli on
ehdottomasti vierailun arvoinen. Kauppahalli on Euroopan suurin ja yksi
kauneimmista. Kauppahallissa on tarjolla paikallisia herkkuja, kuten
hanhenmaksaa, salami-makkaraa ja paprikatuotteita. Ylemmistä kerroksista
löytyy käsitöitä mm. unkarilaisia pitsejä.
Alkuillasta bussikuljetus Budapestin Taiteiden Palatsiin viettämään konsertti-iltaa.
Maailmankuulu tenori Jonas Kaufmann ja sopraano Diana Damrau konsertoivat
Taiteiden palatsin suuressa Béla Bartók konserttisalissa, jonka akustiikkaa on
kehuttu runsaasti. Jonas Kaufmann on hurmannut oopperan ystäviä ympäri
maailman monipuolisella äänellään. Saksalaissyntyinen sopraano Diana Damrau
on esiintynyt maailman johtavissa ooppera- ja konserttilavoilla. Hänen laaja
valikoimansa sisältää niin lyyrisiä sopraanorooleja kuin koloratuurirooleja.
Konsertin jälkeen bussikuljetus takaisin hotelliin.

Perjantai 23.2.
Così Fan tutte -ooppera
Aamiainen hotellissa. Budapest on kuuluisa monista perinteikkäistä
kahviloistaan. Vörösmarty -aukion laidalla voi istahtaa seuraamaan katuvilinää
kaupungin vanhimpaan Gerbeaud kahvila-konditoriaan, jonka kakkuvitriini
pursuaa toinen toistaan ihanampia leivoksia. Pienellä kaarikadulla sijaitsevassa
loistokkaassa New York kahvilassa voi nauttia kahvikupposen keisarillisissa
tunnelmissa.
Iltapäivällä käymme tutustumassa Unkarin arvostetuimpaan musiikkiyliopistoon
Franz Listzin musiikkiakatemiaan, joka on perustettu vuonna 1875. Yliopistossa
ovat opiskelleet mm. Béla Bartók ja Zoltán Kodály.
Alkuillasta bussikuljetus Callas Cafe & Restaurant- ravintolaan, joka sijaitsee
vanhan oopperatalon vieressä. Upea kahvila-ravintola on uudistunut vuonna 2006
art deco- tyylisenä kansainvälisesti tunnetun arkkitehdin David Collinsin
suunnitelman mukaan. Varhainen illallinen, jonka jälkeen bussikuljetus Erkel teatteriin kuulemaan Wolfgang Amadeus Mozartin koomista oopperaa Cosi fan
Tutte. Erkel teatteri valmistui vuonna 1911 ja on suurin oopperatalo Unkarissa.
Teatteri estradilla ovat esiintyneet useat oopperan valovoimaiset tähdet, kuten
Luciano Pavarotti ja Placido Domingo. Erkel teatterin akustiikka on saanut
kiitosta. Così fan tutte - oopperan kantaesitys oli vuonna 1790 Wienissä. Ooppera
alkaa klo 19:00 ja kestää kolme tuntia yhdellä väliajalla. Ooppera esitetään
italiaksi, englanninkielinen tekstitys. Oopperan jälkeen bussikuljetus takaisin
hotelliin.
Lauantai 24.2.
Gödöllö
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä huoneiden luovutus ja lähtö retkelle
Gödöllöön, keisarinna Sissin linnaan. Gödöllö sijaitsee n. 30 km päässä

Klo 19:20

Budapestista ja on suurin barokkipalatsi Unkarissa ja toiseksi suurin koko
maailmassa Versaillesin jälkeen. Linna tuli kuuluisaksi ainutlaatuisella
menneisyydellään ja arkkitehtuurillaan. Linnan rakennutti 1700- luvulla
arvovaltainen aatelismies Antal Grassalkovich ja se esittää aikakautensa
aatteellista elämäntyyliä. Myöhemmin rakennus oli keisari Frans Josefin ja
keisarinna Elisabetin mieluisa kesänviettopaikka. Linnavierailun jälkeen lounas
paikallisessa ravintolassa. Bussikuljetus Budapestin lentokentälle.
Lähtö Finnairin lennolla kohti Helsinkiä, jonne saapumisaika on 22:40.
Bussikuljetus Tampereelle.

Matkan hinta
995 €/hlö/ kahden hengen huoneessa alkaen Helsingistä
1029 €/hlö/ kahden hengen huoneessa alkaen Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 140 euroa.
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampere – Helsingin lentoasema – Tampere
- Finnairin lennot Helsinki – Budapest – Helsinki turistiluokassa
- lentokenttäverot ja - maksut
- lentokenttäkuljetukset Budapestissa, suomenkielinen opaspalvelu
- Budapestin kaupunkikierros tulokuljetuksella
- Gödöllön retki paluukuljetuksen yhteydessä
- matkaohjelman mukaiset ateriat: 3 aamiaista, 2 lounasta sis. kolmen ruokalajia,
1 lasin viini, vesi ja kahvi ja 1 illallinen sis. kolme ruokalajia, 2 lasia viiniä, vesi,
kahvi.
- lippu Jonas Kaufmannin ja Diana Damraun konserttiin, 1. kategoria
- lippu Cosi fan Tutte – oopperaan, 1. kategoria
- bussikuljetukset hotellista konserttiin ja oopperaan ja takaisin hotellille
- suomenkielisen oppaan palvelut Budapestissa
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
-

Arcadi Volodosin pianokonsertti 21.2. Hintakategoriat 53 – 26 €/lippu
muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
juomarahat
matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja
ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 - 477070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

