Kulttuuria ja kylpylähoitoja Unkarissa 9.- 17.11.2019

Tervetuloa kylpylä- ja kulttuurimatkalle Unkariin. Matkan alussa vietämme muutaman päivän
Budapestissa, jolloin on mahdollista nauttia kaupungin kulttuuritarjonnasta. Seuraavaksi siirrytään
Sárvárin kylpyläkaupunkiin, jossa kylpylähoitojen lisäksi tutustutaan lähiympäristöön monipuolisilla
retkillä. Matkan lopuksi vietetään kaksi päivää Slovakian Bratislavassa. Oppaana toimii huilutaiteilija
Èva Hibay ja matkalla saadaan nauttia hänen konsertistaan.

Alustava matkaohjelma:
9.11. lauantai
Budapest, parlamenttitalo ja Gerbeaud-kahvila
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Klo 09:30
Finnairin lento lähtee Budapestiin.
Klo 10:50
Saapuminen Budapestin lentoasemalle, jossa opas Èva Hibay on ryhmää
Èva Hibay
vastassa. Kuljetus kaupungin keskustaan, jossa tutustumme Tonavan
rannalla kohoavaan massiiviseen, uusgoottilaiseen parlamenttitaloon. Rakennuksessa on
lähes 700 huonetta. Opastetulla kierroksella nähdään mm. vaikuttava pääportaikko sekä
ylellisiä saleja. Parlamenttitalon jälkeen siirrymme Vörösmartyn aukiolle, jossa nautimme
kahvin kera suolaista ja makeaa kahvileipää kuuluisassa Gerbeaud -kahvilassa. Kuljetus
hotelliin ja majoittuminen.
Hotelli Mercure Budapest Korona **** (paikallinen luokitus)

Keckskemeti ut 14, Budapest
Mukava hotelli aivan kaupungin keskustassa, vastapäätä Kansallismuseota. Lyhyen kävelymatkan
päässä Tonavasta, kuuluisasta kauppahallista ja Vaci ostoskadulta. Hotellissa on 421 huonetta ja
sviittiä. Huoneissa on äänieristetyt ikkunat, ilmastointi, satelliitti TV, puhelin, radio, WLAN,
minibaari, tallelokero, huonekohtaiset palohälyttimet, kylpyhuoneissa WC, kylpyamme/suihku ja
hiustenkuivaaja. Saatavilla myös huoneita liikuntarajoitteisille. Hotellissa lisäksi ravintola, baari,
kokoustilat, ympärivuorokautinen huonepalvelu, uima-allas, sauna ja pysäköintitilat.

Ilta vapaata aikaa. Mahdollista ostaa kulttuurilippuja konsertteihin ja oopperaan. Erkelteatterissa esitetään Giuseppe Verdin Rigoletto -ooppera.
10.11. sunnuntai
Linnavuori ja lisämaksullinen Taikahuilu -ooppera
Aamiainen. Tänään nousemme julkisen liikenteen kyytiin ja nousemme Budan puolen
Linnavuorelle, joka on Unescon suojelukohde. Kukkulalla on paljon nähtävää, siellä
sijaitsevat mm. Matiaksen kirkko, pieni barokkityylinen vanhakaupunki ja entinen
kuninkaanlinna museoineen. Linnan vieressä sijaitsee Unkarin presidentin virka-asuntona
toimiva Sándor-palatsi. Matianksen kirkon takana sijaitsee romanttinen Kalastajalinnake,
joka on suosittu näköalaterassi. Paluu takaisin hotelliin. Loppu päivä vapaata aikaa.
Illalla mahdollisuus lähteä viettämään lisämaksullista oopperailtaa. Erkel-teatterissa
esitetään Wolfgang Amadeus Mozartin Taikahuilu -ooppera. Ooppera alkaa klo 19:00 ja
päättyy n. klo 22:00. Lippujen myynti ei ole vielä alkanut.
11.11. maanantai
Veszprém
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Sárvária Unkarin länsiosassa. Matkalla pysähdys

historiallisessa Veszprémin kaupungissa, joka aikoinaan toimi kuningattarien
kruunajaiskaupunkina. Vapaata aikaa välipalalle tai lounaalle. Matka jatkuu Sárváriin ja
majoittuminen hotelliin. Sárvár sijaitsee Unkarin läntisen rajan lähellä, ja on kuuluisa
terveysvesilähteistään.
Kylpylähotelli Danubius Sárvár **** (paikallinen luokitus)

Rákóczi u. 1, Sárvár
Hotelli sijaitsee kauniissa ympäristössä ja tarjoaa laajan valikoiman palveluja, jotka tarvitaan
mukavan rentouttavaa lomaa varten. Hotellin vierellä on 200 vuotta vanha kasvitieteellinen
puutarha. Hotellissa on 136 huonetta, joissa on parveke tai ranskalainen parveke, hiustenkuivaaja,
kylpytakki, puhelin, radio, TV, minibaari. Joissain huoneissa ilmastointi. Hotellissa on myös internet,
ilmainen Wifi, lahjakauppa, lehtimyymälä, kirjasto, pelihuone.

Kylpyläosastolla on:
• sisä- ja ulkoallas, termal-seikkailuallas ja poreamme, hierovat ja vedenalaiset suihkut
• saunamaailma: perinteinen suomalainen sauna, infrasauna, aromakammio ja
höyryhuone.
• terapia- ja wellnesskeskus
• fitness studio
• solarium, kauneushoitola, manikyyri, pedikyyri (lisämaksusta)
Muut liikunta- ja urheilumahdollisuudet: polkupyörät, keilat, pöytätennis, sulkapallo,
koripallo, puutarhashakki, pétanque, fitness-ohjelmia (kuten vesiliikunta), kävelysauvat,
lenkkeily, jooga.
Iltapäivällä lääkärintarkastus ja hoitosuunnitelman laatiminen. Matkaan sisältyy 8 lääkärin
määräämää hoitoa. Lääkärin määräämiä hoitoja ovat mm. hieronnat, mutahoidot,
sähköhoidot, happihoidot ja vesihoidot.
Puolihoitoillallinen hotellissa.

12.11. tiistai
Kylpylähoitoja ja Sárvárin kävelyretki
Aamiainen. Aamupäivä varattu kylpylähoidoille. Keittolounas.
Iltapäivän kävelykierroksella tutustutaan Sárvárin pikkukaupunkiin. Kaupugnissa
asuu n. 16 000 asukasta ja sen tärkeimpiä nähtävyyksiä on mm. Nádasdyn renessanssilinna, jonne tehdään tutustumiskierros. Retkellä käydään myös kolmen sadan puu- ja
pensaslajin arboretumissa, jonka juuret juontavat 1600-luvulle. Paluu takaisin hotelliin.
Mahdollisuus osallistua hotellin tarjoamaan liikuntaohjelmaan. Puolihoitoillallinen.
13.11. keskiviikko
Kylpylähoitoja ja Sopronin retki
Aamiainen. Aamupäivä varattu kylpylähoidoille. Keittolounas.
Iltapäivällä retki Soproniin, joka kuuluu Unkarin viehättävämpiin kaupunkeihin. Kaupunki
perustettiin jo 60 eKr ja se toimi Itävalta-Unkarin rajakaupunkina. Ensimmäisen
maailmansodan jälkeen Sopron sai päättä kansanäänestyksellä, haluaako se kuulua
Unkariin vai Itävaltaan. Vaali päättyi Unkarin ylivoimaiseen voittoon ja tästä syystä
Sopronin vaakunassa tänäänkin näkyy teksti: ”gens fidelissima” uskollisin kaupunki.
Vierailemme Stornjen talomuseossa, 1200-luvulla rakennetussa Palotornissa, joka on
Sopronin ehkä tunnetuin maamerkki. 60 m korkeasta koristeellisesta tornista tähystettiin
mahdollisia tulipaloja. Käymme myös benediktiiniläisessä Viitta-kirkokssa. Se on saanut
nimensä tarusta, jonka mukaan kirkon rakentaminen rahoitettiin 1290-luvulla
vuohipaimenen viitan sisältä löytyneellä aarteella. Kakkukahvit vanhassa kaupungissa.
Retken päätteeksi maistelemme vielä kuuluisia sopronilaisia viinejä tunnelmallisessa,
ikivanhassa viinikellarissa. Paluu takaisin hotelliin ja puolihoitoillallinen.
14.11. torstai
Kylpylähoitoja ja konsertti
Aamiainen. Aamupäivä varattu kylpylähoidoille. Keittolounas.
Mahdollisuus osallistua hotellin tarjoaman liikuntaohjelmaan. Iltapäivällä musiikkihetki

Nádaskyn linnan juhlasalissa. Èva Hibay, huilu ja Lóránt Réz, piano esittävät konsertin.
Paluu takaisin hotelliin. Puolihoitoillallinen.
15.11. perjantai
Kylpylähoitoja ja Pannonhalman luostarikirjasto
Aamiainen. Aamupäivällä kylpylähoitoja. Keittolounas.
Iltapäivällä lähdetään retkelle Unescon maailmanperintölistalla olevaan Pannonhalman
benediktiiniläisluostariin. Vielä nykyäänkin toiminnassa oleva luostari on vuodelta 996.
Luostarikirkon kaunein osa on uusklassinen kirjasto, joka on rakennettu vuonna 1836.
Kirjasto sisältää n. 400 000 kappaletta korvaamattomia, historiallisia teoksia ja se on
Unkarin suurin yksityinen kirjasto. Paluumatkalla pysähdytään Györin upeassa vanhassa
kaupungissa kävelykierrosta varten. Paluu hotelliin ja puolihoitoillallinen.
16.11. lauantai
Bratislava
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja ajamme Slovakian pääkaupunkiin
Bratislavaan. Kaupunkiin saavuttua nautimme lounaan. Majoittuminen hotelliin.
Hotelli Crowne Plaza **** (paikallinen luokitus)

Hodzovo Namestie 2, Bratislava
Presidentinlinnaa vastapäätä, n. 200 m päässä vanhasta kaupungista sijaitseva hotelli.
Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, teen-kahvinkeittovälineet, internet,
talletus, minibaari kylpytakki.

Ilta vapaa. Mahdollisuus lähteä lisämaksulliseen ooppera- tai konserttiesitykseen.
Ohjelmisto julkaistaan kesän aikana.
17.11. sunnuntai
Bratislavan kävelykierros
Aamiainen. Matkatavarat jätetään hotellin matkatavarasäilöön. Tutustumme Bratislavan
viehättävään vanhaan kaupunkiin kävelykierroksella. Kierroksella nähdään kauniita
palatseja, kuten Mirbachin, Grassalkovichin sekä arkkipiispan palatsi. Pyhän Martin
tuomiokirkko on kaupungin tärkein kirkko, toimihan se unkarilaisten hallitsijoiden
kruunajaiskirkkona satojen vuosien ajan. Bratislavan valkoinen linna kohoaa mäen päällä
kaupungin yläpuolella. Lounas, jonka jälkeen jää vapaata aikaa. Kuljetus Wienin
lentoasemalle.
Klo 19:15
Finnairin lento lähtee Wienistä ja saapuu Helsinkiin klo 22:40.

Hinta

vähintään 18 matkustajaa
1299 euroa/henkilö/ kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 225 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki – Budapest/Wien – Helsinki
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- 2 yötä Budapestissa, 5 yötä Sárvárissa, 1 yö Bratislavassa
- 8 aamiaista, 4 keittolounasta, 2 lounasta, 5 illallista, 2 kakkukahvit, viininmaistiaiset
- ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- lääkärintarkastus ja 8 lääkärin määräämää hoitoa
- konsertti Sárvárissa
- suomenkielinen opastus Èva Hibay
- lentokenttämaksut ja arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ooppera- ja konserttiliput Budapestissa ja Bratislavassa. Liput mahdollista ostaa
etukäteen Suomessa
- ruokajuomat

- muut hoidot, esim. kauneushoidot kylpylässä
- matkavakuutus **suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme.
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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