Hyvää oloa keväisessä Egerissä 2.-9.4.2019

Unkarin Eger on tunnettu terveysvesistään ja viineistään. Bükk-vuoriston juurella sijaitseva Eger on
ihastuttava barokkikaupunki kauniine rakennuksineen, tunnelmallisine kujineen ja aukioineen. Tällä
matkalle hemmotellaan itseä lämpimissä vesissä, lääkärin määräämällä hoitokuurilla sekä
monipuolisilla retkillä lähiympäristöön. Suomenkielisenä oppaana toimii huilutaiteilija Èva Hibay.
Tervetuloa mukaan!
Alustava matkaohjelma:
02.04. tiistai
Klo 09:35
Finnairin lento Helsingistä Budapestiin saapuu klo 10:55. Aikaero on -1 tunti Suomen
aikaan. Suomenkielinen opas Eva Hibay on ryhmää vastassa Budapestin lentoasemalla.
Kuljetus Egeriin Bükk-vuoriston juurelle. Kaupunki on kuuluisa terveysvesistään ja
viineistään. Keittolounas ja majoittuminen Flora hotelliin.
Hotelli Flora *** (paikallinen luokitus)

Kylpylähotelli Flora sijaitsee n. 10 minuutin kävelymatkan päässä Egerin keskustasta ja
Egerin linnasta. Turkkilainen kylpylä ja mineraalivesilähteet sijaitsevat hotellia vastapäätä.
Pelkistetyt huoneet, joissa on kylpyhuone, tv, tuuletin, lämmitys, wifi. Hotellissa
on ravintola ja baari. Kylpyläosastolla on sisäuima-allas, ulkouima-allas, sauna sekä
lääkinnällisiä hoitoja. Spa- ja kauneushoitoja mahdollista saada lisämaksusta. Viereinen
maauimala on asiakkaiden käytössä.
Iltapäivällä on lääkärintarkastus ja hoitosuunnitelman laatiminen. Matkaan sisältyy 10
lääkärin määräämää hoitoa. Lääkinnälliset hoidot ovat erityisesti liikuntaelinten hoitoon
esim. nivel- ja selkäsairauksiin sekä liikuntahäiriöihin. Lisäksi hoidetaan mm. hermoston
sairauksia ja aineenvaihduntahäiriöitä. Lääkärin määräämiä hoitoja ovat mm.
fysioterapiahoidot, lääkintähieronta, vesihieronta, vesivoimistelu, mutahauteet,
sähköhoidot, ultraäänihoidot, suolahuone.
Opastettu tutustumiskierros Egerissä minijunalla. Egerissä asuu n. 56 000 asukasta ja
kaupunki on ollut asuttuna jo 900-luvulta alkaen. Turkkilaisten valtakaudesta on muistona
turkkilainen kylpylä sekä minareetti. Puolihoitoillallinen tarjoillaan hotellissa päivittäin klo
17:30 – 20:30.
03.04. keskiviikko
Egerin kiertokävely
Aamiainen on tarjolla päivittäin klo 07:00 – 10:00. Aamupäivä on varattu kylpylähoidoille.
Klo 12:00
Keittolounas, jonka jälkeen on lepohetki ja omaa aikaa.
Klo 15:00
Lähtö oppaan kanssa kiertokävelylle Egeriin. Tunnelmallisessa historiallisessa keskustassa
on kapeita katuja, toreja, kävelykatuja, pikkuliikkeitä sekä kahviloita ja ravintoloita.
Keskustaa hallitsee 1400-luvulta peräisin oleva linnoitus. Egerin keskustassa on kauniita

barokkityylisiä rakennuksia ja kirkkoja. Kuuluisa Egri Bikavér tulee juuri Egerin alueelta.
Kierroksen jälkeen maistamme viittä eri viinilajia ja kuulemme kertomuksia
viininviljelyksestä Egerissä. Paluu hotelliin. Puolihoitoillallinen.
04.04. torstai
Pustan retki
Aamiainen. Kylpylähoidot jatkuvat aamupäivällä.
Klo 12:00
Keittolounas.
Klo 13:00
Lähtö bussilla Pustan retkelle. Tänään tutustumme Unkarin tasangon ainutlaatuiseen
ympäristöön. Retkellä ajetaan hevoskärryllä, katsotaan Pustan eläimiä ja nautitaan
välipalaa tunnelmallisessa kievarissa. Paluu hotellin n. klo 19:00. Puolihoitoillallinen.
05.04. perjantai
Turkkilainen kylpylä
Aamiainen. Aamupäivä on varattu kylpylähoidoille.
Klo 12:00
Keittolounas, jonka jälkeen on vapaata aikaa.
Klo 15:00
Lähdemme hotellin vieressä sijaitsevaan Turkkilaiseen kylpylään, jonka tunnelmallisessa
valaistuksessa ja kauniissa huoneissa pääsee autenttiseen tunnelmaan. Kylpylässä on
mm. viisi eri lämpöistä allasta, erilaisia saunoja, hamam, höyrykylpy. Puolihoitoillallinen.
06.04. lauantai
Egerin linna ja konsertti
Aamiaisen jälkeen tutustumme Egerin linnaan. Vierailun jälkeen kakkukahvit kuuluisassa
Marjan kahvilassa. Iltapäivällä vapaata aikaa.
Klo 17:00
Konsertti Egerin evankelisluterilaisessa kirkossa, jossa soittavat huilutaiteilija Eva Hibay ja
urkuri Lóránt Réz. Konsertin jälkeen kuulemme kirkon historiaa ja sen
suomalaisyhteyksistä. Kirkon pastorilla Lajos Garamilla oli suomalainen vaimo,
pianotaiteilija Soile Kallioniemi-Garam ja he järjestivät 1920-luvulla konsertteja kirkon
rakentamista varten. Puolihoitoillallinen.
07.04. sunnuntai
Retki Szilvásváradiin
Aamiainen. Retki Bükk-vuoristoon. Szilvásváradissa on yksi Unkarin kauneimpia laaksoja,
luonnonkaunis Szalajka laakso. Paikka on kuuluisa myös Lipitsan valkoisista hevosista ja
purotaimenista. Vierailemme Lipitsan museossa ja ajamme vuoristojunalla laaksoa pitkin
ihaillen huntumaista vesiputousta. Paluumatkalla pysähdymme Bélapátfalva kylässä ja
vierailemme arvokkaassa luostarikirkossa vuodelta 1232. Retken aikana nautitaan
lounas järvenrannalla sijaitsevassa ravintolassa, jossa tarjotaan Szalajka laakson
purotaimenta. Paluu hotelliin ja puolihoitoillallinen.
08.04 maanantai
Kylpylähoitoja ja vapaapäivä
Aamiainen. Aamupäivä varattu kylpylähoidoille. Iltapäivä vapaata nauttia uimaallasalueesta, rentoutua hotellissa tai tehdä tuliaisostoksia Egerin keskustassa.
Puolihoitoillallinen.
09.04 tiistai
Budapest
Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen lähtö Budapestiin. Noin parin tunnin ajon
jälkeen saavutaan Budapestiin, jossa näemme kaupungin kauneimmat kohteet ja
tärkeimmät nähtävyydet kaupunkikierroksella. Vierailemme Pyhän Tapanin basilikassa ja
ajamme Budan puolen Linnavuorelle, joka on kaupungin vanhinta aluetta. Budan puolella
sijaitsee mm. Kalastajalinnake ja Matias-kirkko (sisäänpääsy lisämaksusta). Kierros jatkuu
Gellert-vuorelle, jossa pysähdytään ihailemaan Citadella-terassilta avautuvaa mahtavaa
näkymää yli kaupungin. Lounas päivän aikana. Kuljetus Budapestin lentoasemalle.
Klo 19:00
Finnairin lento Budapestista saapuu Helsinkiin klo 22:20.

Hinta

vähintään 25 henkilöä
1080 euroa/henkilö/ 2h huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 205 euroa.

Hintaan sisältyy
- Finnairin reittilennot Helsinki – Budapest – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- 7 yön majoitus Flora hotellissa
- lääkärintarkastus ja 10 lääkärin määräämää hoitoa
- hotellin uima-allasalueen ja maauimalan käyttö
- 7 aamiaista, 4 keittolounasta hotellilla, 2 lounasta retkillä, 7 puolihoitoillallista,
kakkukahvit ja viininmaistiaiset
- sisäänpääsy Turkkilaiseen kylpylään
- kirkkokonsertti
- ohjelman mukaiset retket, kuljetukset ja sisäänpääsymaksut
- suomenkielisen oppaan palvelut
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero
Hintaan ei sisälly
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- matkavakuutus **suositellaan**
- juomarahat

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.
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