
 

KEVÄISEEN BUDAPESTIIN 21. – 24.5.2021       

 
 
Keväällä matkaamme Budapestiin, jonka kukkulainen Budan puoli on Tonavan länsirannalla ja tasainen 
Pestin puoli joen itärannalla. Budan puolen suosituimpia nähtävyyksiä ovat linnavuori ja Gellert -
kukkula. Pestin puolella sijaitsevat Tonavan rantabulevardi, värikäs kauppahalli ja parhaimmat 
ostoskadut. Tervetuloa mukaan.  
 
Alustava matkaohjelma: 
 
Perjantai 21.5. 

Klo 05.30 Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle. Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen 
lennon lähtöä. Lippujen jako ja lähtöselvitys.  

Klo 09.35 Finnairin reittilento AY1251 Budapestiin.  
Klo 10.55 Saavumme Budapestiin ja lentoasemalla meitä on vastassa paikallinen suomenkielinen 

opas. Lähdemme suoraan lentokentältä kaupunkikiertoajelulle ja kuulemme kaupungin 
historiasta ja nykypäivästä. Kierroksemme kattaa Budapestin kauneimmat kohteet ja 
tärkeimmät nähtävyydet. Näemme mm. kuuluisan Sankarten Aukion, josta jatkamme 
upeaa Andrássy Bulevardia pitkin ohi merkittävien nähtävyyksien kuten Oopperatalon ja 
St. Stephanin Basilikan. Kierroksemme jatkuu Budan puolelle, jonne ajetaan Tonavan yli 
kaupungin vanhimmalle alueelle kohti Linnavuorta ja Budan kuninkaanlinnaa. Täältä 
kierros jatkuu Gellért-vuorelle, jonka Citadella-terassilta aukeavat mahtavat näkymät yli 
koko kaupungin. Kierroksen jälkeen nautimme lounaan unkarilaisessa ravintolassa. 

 Lounaan jälkeen majoittuminen.  
 
 HOTELLI ZENIT BUDAPEST PALACE **** (paikallinen luokitus) 

   
Hotelli sijaitsee Budapestin sydämessä, Vaci kävelykadun ja Vörösmarty aukion vieressä. 
Hotelli rakennettiin vuonna 1820 ja sen suunnittelija oli kuuluisa unkarilainen Mihaly 
Pollack, joka suunnitteli myös Kansallismuseon rakennusta.  
Hotellissa on ravintola, kinkkubaari, kahvila, cocktail-baari, kokoustilat, business center, 
kirjasto, kuntosali, poreamme, sauna ja VIP-lounge. Huoneita on 97 neljässä kerroksessa. 
Huoneiden sisäkorkeus on 3 m, ja varustukseen kuuluu ilmastointi, TV, minibaari, 
tallelokero, Wifi, mukavat sängyt, kylpyhuoneessa suihku tai kylpyamme sekä 
hiustenkuivaaja.  
 
Iltapäivä vapaata.  

 
Lauantai 22.5.   
 Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä tai halukkailla on mahdollisuus osallistua kylpylä- 

retkelle. Matkaamme julkisilla kulkuneuvoilla Széchenyin kylpylään, joka on yksi 
Budapestin kuuluisimmista ja perinteikkäimmistä kylpylöistä. Se sijaitsee hienolla paikalla  



 

 
 
aivan Kaupunginpuiston keskellä. Kylpylässä on 3 uima- ja 12 mineraalivesiallasta, minkä 
ansiosta se onkin yksi koko Euroopan suurimmista kylpylöistä. Huviallasosastolta löytyy 
mm. poreileva uoma, hierovat niska-, selkä- ja hartiasuihkut sekä paljon muuta. Retken 
jälkeen paluu julkisilla takaisin hotelliin. Retken hinta 49 euroa/hlö min. 12 lähtijää.  

 
 Iltapäivä vapaata.  

 
Klo 19.00 Halukkailla mahdollisuus lähteä oopperaan. Erkel-teatterissa esitetään Umberto Giordanon 
 ooppera Andrea Chénier. Hinnat vahvistetaan loppuvuodesta. 

 

Sunnuntai 23.5. Vapaa päivä ja illallisristeily Tonavalla  
Vapaa päivä. Tänään on helluntai ja Budapestissa on kaupat kiinni.  
 
Kaupungissa on myös paljon viehättäviä kahviloita kuten Cafe New York, jossa Mika 
Waltari tapasi viettää aikaa oleskellessaan Budapestissa. Kauniiden kahviloiden 
vastapainoksi kaupunkiin on ilmestynyt myös rauniobaareja, joita on perustettu 
hylättyihin taloihin. Esim. Simpla Kertin seinät on töhritty ja joka puolella on tavaraa  
koristeena.  
 
Kun ylität Ketjusillan, Tonavan toisella puolella pääset nousemaan köysiratahissillä 
Linnavuorelle, josta on kauniit näkymät yli kaupungin. Kaupungissa on myös paljon 
mielenkiintoisia museoita kuten Terrorin talo, historiallinen museo ja Unkarin kansallis- 
galleria. Monessa museossa 62 - 70 -vuotiaat pääsevät sisään puoleen hintaan.  
 
Yhteinen illallisristeily Tonavalla. Kävelemme hotellista satamaan. Nautimme 
risteilyllä Tonavan kauniista maisemasta, joka on myös merkitty Unescon 
maailmanperintölistalle. Buffetillallinen sisältää tervetulomaljan ja kaksi juomaa. Risteilyllä 
kuulemme elävää musiikkia ja se kestää 90 minuuttia.  

 

Maanantai 24.5. Etyekin viinialue ja kotiin 

 Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme 
retkelle Etyekin viinialueelle. Budan viinialue sijaitsee n. 25 km Budapestista länteen. Tällä 
alueella on vanha viininvalmistuksen perinne. Kalkkikivi ja mineraalirikas maaperä sekä 
erikoinen ilmasto antavat täällä valmistetulle kuivalle tuoksuvalle viinille uniikkia makua. 
Henyákin perheen omistuksessa oleva viinitila sijaitsee kauniissa ympäristössä Öreghegyn 
vanhalla kukkulalla. Saamme tietoa viinistä ja sen valmistuksesta suoraan isännältä. 
Tutustumme viinikellariin ja valmistusteknologiaan sekä maistelemme paikallisia Pinot 
Gris, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Olaszrizling ja Pinot Noir -rypäleiden viinejä lounaan 
kera. 
 
Vierailun jälkeen kuljetus Budapestin lentoasemalle, jossa lähtöselvitys. 

Klo 19.00 Lähtö Finnairin reittilennolla AY1256 kohti Helsinkiä, jonne saavumme klo 22.20. Bussi- 
 kuljetus Tampereelle. 
 
 
 
 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme maskin ja käsidesin käyttöä.  

 
 
 
 



 

 
Hinta: 895 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa Helsingistä 
 925 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa Tampereelta  
  

Yhden hengen huoneen lisämaksu 255 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle ja takaisin 
- Finnairin reittilennot Helsinki-Budapest-Helsinki turistiluokassa 
- verot ja viranomaismaksut 
- ruumaan menevä matkatavara 23 kg 
- kuljetukset ohjelman mukaan 
- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa 
- aamiainen hotellissa päivittäin 
- opastettu kaupunkikiertoajelu ja kävelyretki 
- opastettu viinitilaretki lähtöpäivänä 
- illallisristeily Tonavalla 
- tulopäivänä 3-ruokalajin lounas ja yksi ruokajuoma 
- lähtöpäivänä 3-ruokalajin lounas viinimaistajaisten kera (5 viiniä) 
- matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- lisämaksullinen retki kylpylään, hinta 49,-/hlö min. 12 lähtijää 
- oopperaliput 22.5. -hinnat vahvistetaan loppuvuodesta- 
- muut ruokailut ja ruokajuomat  
- ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista veloitettavat lisämaksut 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muutoksiin force majeure 
tilanteessa. 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. Huomioithan, että 
erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat 
rajalliset.  
  
 
 

 
 
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/MjMv 
 
 
 
 


