UPEA KESKI-EUROOPPAA To – Pe 02. - 10.05.2019 (9 pv)
Budapest & Tonavan mutka – Wien & Melk´n viinialueet
Matkaohjelma (ryhmämatka):
To 02.05.

Saapuminen Kajaanin/Kuopion/Helsingin lentoasemalle n. 1,5-2h ennen lähtöä. Lento Kajaani-Helsinki klo 13.50-15.40 (AY645)/Kuopio–Helsinki klo 14.20-15.05 (AY366), jatkolento Helsinki–Budapest klo 16.45-18.05. (AY1255). Suomea puhuva opas ottaa ryhmän vastaan Budapestissa ja ohjaa
odottavaan bussiin. Kuljetus kaupungin keskustaan, majoittuminen. Kevyt päivällinen hotellin ravintolassa (salaatti, pääruoka + pieni makea ja kahvi).

Pe 03.05.

Aamiainen hotellissa. Aamupäivän aikana teemme bussilla paikallisoppaan johtamana kaupunkikierroksen. Ensin tutustumme Pestin puolen historiaan ja nähtävyyksiin kuten Kaupunginpuisto,
Széchenyi Kylpylä, Andrássy Boulevardi, Valtion Ooppera, Parlamenttitalo ja myöhemmin kiertelemme Budan puolella: käymme Linnan alueella, Matias kirkossa ja Kalastajain Linnakkeella. Iltapäivä
on vapaata omatoimista tutustumista varten. Vieraile vaikkapa jossain kaupungin mielenkiintoisista
museoista tai pistäydy Keskuspuiston kylpylässä virkistäytymässä kuumien lähteiden täyttämissä altaissa.
Illalla puolentoista tunnin illallisristeily Tonavalla, laiva on pelkästään meidan ryhmän käytössä.
Laivalla on tarjolla monipuolinen noutopöytaillallinen ruokajuomineen. Kuljetukset satamaan
sisältyvät hintaan.

La 04.05.

Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa omatoimista tutustumista varten. Klo 14.00 lähdemme
Gödöllőn kaupunkiin ja tustustumme kansan rakastaman Sissin, eli keisari ja kuninkaan Franz
Joosefin puolison käyttämään palatsiin. Rakennus oli nähnyt vaikeita ja pahoja vaiheita, esim. sodan
jälkeen se toimi neuvostoliittolaisten sotilaiden kasarmina ja osittain vanhainkotina, mutta nykyään
se on suurin osin entisöity ja hehkuu entisajan loistoa.
Tutustuttuamme palatsiin ajamme Lázár-suvun hevostilalle jossa näemme vauhdikasta
hevostaitoesitystä, ajelemme hevoskarryillä ja näemme tavallista unkarilaista maalaispihaa
kotieläimineen. Ohjelma päätty maukkaaseen illalliseen mustalaismusiikin säestämänä. Ruokailun
jälkeen ajamme takaisin hotellille.

Su 05.05.

Aamiainen hotellissa. Puolen päivän retki Unkarin kauniimmille maisemille, Budapestista pohjoseen
sijaitsevaan Tonavan mutkaan. Alue on tunnettu paitsi ihanista luonnonaarteistaan, myös
historiallisista kaupungeistaan. Esztergom on maan entinen pääkaupunki ja Unkarin
roomalaiskatolilaisen kirkon hallinnollinen keskus. Kaupungissa sijaitsee maan suurin, klassista tyyliä
edustava kirkko jonka terassilta näkee Tonavan upeita maisemia ja myös naapurimaan, Slovakian
alueita. Lounastauko (omakustanteinen) pidetään Visegrádin pikkukaupungissa ja käymme myös
Szentendren taiteilijakaupungissa missä teemme lyhyen kävelykierroksen ja jätämme vapaata aikaa
myös omatoimista tutustumista ja ostoksia varten. Iltapäivä ja ilta vapaa. Päivällinen hotellissa.

Ma 06.05.

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Budapestista jatketaan Székesfehérvárin kaupunkiin.
Kävelykierroksella tutustumme sen vanhaan keskustaan. Raunioppuistossa näemme keskiaikaisen
tuomiokirkon ja palatsin jäännöksiä, tutustumme tuomiokirkkoon, Piispan palatsiin ja viehättävän
keskustan muihin nähtävyyksiin. Matkamme jatkuu Etyekin viinialueelle jossa käymme paikallisen
neljähenkisen perheen ylläpitämällä viinitilalla. Tilaan kuuluu 8 hehtaarin viinitarha jossa tuotetaan
suurin osin valkoviinejä. Tutustumme perhetilan toimintaan ja paikallisista tuotteista valmistetun
herkullisen lounaan kanssa nautimme ja maistelemme tilan viinejä. Ruokailun jälkeen ajamme
Wieniin vievälle moottoritielle ja parin tunnin päästä saavummekin Itävallan pääkaupunkiin.
Majoittuminen hotelliin. Päivällinen.

Ti 07.05.

Aamiainen hotellissa. Päivän aikana tutustutaan upeaan Wienin kaupunkiin oppaan johdolla.
Kierroksen aikana tullaan näkemään mm. Kaarlen kirkko, oopperatalo, parlamenttitalo sekä
keskustaa kiertävän Rinkikadun kauniit linnat ja palatsit. Vierailu Habsburgien kesäpalatsina
toimineeseen Schönbrunnin linnassa, jossa tehdään ns. High lights kierros. Kierroksen päätteeksi
vapaata aikaa. Kannattaneet kerrankin Wienissä käydä jossain kaupungin kahviloista käydä
nauttimassa iltapäiväkahvit sacher-kakkupalasten kera (huom! virallista salaisella reseptillä tehtyä
kakkua saa vain Hotelli Sacherin kahvilasta – mutta erittäin hyviä kopioita on kaupungissa useita).
Päivällinen hotellissa.

Ke 08.05.

Aamiainen hotellissa. Päiväretki oppaan johdolla maaseudulle. Wienistä suunnataan länteen
Wachaun kauniille alueelle, jossa harjoitetaan paljon aprikoosi- ja viiniviljelyä. Melk´ssä tutustutaan
ulkokäsin barokkityyliseen Benediktiiniluostarin, sen pihapiiriin ja kirkkoon (n. 15min kävelymatkan
bussipysäkiltä). Luostari sijaitsee korkealla kukkulalla ja sieltä avautuvat upeat maisemat Tonavalle.
Luostarin suuri kupoli, upeat freskot, kultaiset ornamentit ja sisustus kuvastavat barokkia
parhaimmillaan. Viinitilalounas. Melk´stä suunnataan pitkin Tonavan laakso Dürsteiniin, joka on
tunnelmallinen vanha kaupunki. Pieni kävelykierros ja vapaata aikaa. Pieni kauppoja ja romanttinen
tunnelma. Paluu Wieniin iltapäivän aikana.
Iltaretki Kursalon´in, jossa nautitaan 3-ruokalajin päivällinen. Ruokailun jälkeen konsertti, jossa
esitetään Mozartin ja Straussin suosittuja kappaleita, myös laulua ja tanssia (näytös alkaa klo 20.15),
ei pukukoodia. Paluukuljetus hotellille.

To 09.05.

Aamiainen hotellissa. Tänään tehdää oppaan johdolla retki Musikvereiniin, joka on kuuluisan Uuden
vuoden konsertin pitopaikka ja jossa sijaitsee mm. Kultainen Sali. Musikvereinilta jatketaan kävellen
Hofburgin linnalle, jossa tehdään puutarhan kävelykierros. Retken jälkeen on mahdollista
omatoimisesti pistäytyä linassa, joka on Hofburgien keisarillinen palatsi sekä Sissi-museo.
Mieleenpainuva kierros tuo historian havinaan Frans Josefin ja Elisabethin(Sissin) keisarillisesta
elämästä. Ympyrän Sissi-keisarinnan kohdalla sulkeutuu. Retki toteutetaan julkisin kulkuvälinein,
liput eivät sisälly hintaan (opas on auttamassa niiden ostamisessa). Hotelli sijaitsee loistavalla
paikalla, siitä on helppoa lähteä liikkelle metrolla. Iltapäivä vapaata aikaa. Yhteinen päivällinen
hotellin ravintolassa.

Pe 10.05.

Aamiainen hotellissa. klo 08.00 huoneiden luovutus ja kuljetus Wienin lentoasemalle. Lento WienHelsinki klo 11.15 – 14.40 (AY1472), jatkolento Helsinki-Kajaani klo 15.55-17.10 (AY415)/HelsinkiKuopio klo 16.30-17.15 (AY369).

Hinta:

1690 €/henkilö
1565 €/henkilö

Kajaannista / Kuopiosta
Helsingistä
hinta edellyttää 38 maksavaa

Hintaan sisältyy:
• Lennot em. Norran/Finnairin vuoroilla Budapestiin ja takaisin Wieniestä lähtöpaikoille
• Lentokenttäverot – ja maksut, lipunkirjoituskulut, matkatavarat (8kg käsissä ja 23kg ruumassa)
• Bussikuljetukset kohteissa em. ohjelman mukaan
• Majoitus keskitason ***/****-hotelleissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 234 €/8 yötä)
• Ateriat: aamiainen (8), viinitilalounas (2) sekä päivällinen (8)
• Em. retket opastuksineen ja sisäänpääsymaksuineen (Gödöllön sissipalatsi, Tonavan risteily, hevostilavierailu,
Schönbrunnin linna, Kursalonin konsertti sekä Musikverein
• Suomea puhuvan paikallisen oppaan palvelut: 02.-06.05. on opas Unkarista, 07.-10.05. opas on Itävallasta
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla, vierekkäiset istuinpaikat koneessa (mikäli ne haluaa varata
Kuopiosta/Kajaanista lähtien +48 €/henkilö, Helsingistä +24 €/henkilö), ruokajuomat (osassa sisältyy), muut pääsymaksut
Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitetaan laskutuksen yhteydessä.

Hotellit:
02.-06.05.
06. – 10.05.

-matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia samantasoiseen vastaavaan
Hotel Novum Golden Park, Baross tér 10, 1087 Budapest. puh. +36 1 477 4777.
https://www.novum-hotels.com/hotel-goldenpark-budapest
Austria Trend Hotel Ananas, Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Wien, puh.+43 1 54620.
https://www.austria-trend.at/de/hotels/ananas

Matkan vastuullinen järjestäjä:

MATKA-MAINIO OY - Nilsiä
Puh. 017 – 46 33 666
henna@matkamainio.fi

YLEISIÄ MATKAOHJEITA:
Matka-asiakirjat
Kaikilta lähtijöiltä tarvitaan lentoyhtiötä varten virallinen nimi, jotta lentolippu tulee oikealla nimellä sukunimi ja 1. etunimi passin mukaan, mikäli nimi on kaksiosainen väliviivalla oleva, niin molempien nimien on oltava lentolipussa (ei kutsumanimiä). Tarkasta laskusta nimen ulkoasu. Lentoliput ”liputetaan” noin kaksi viikkoa ennen matkaa, jonka jälkeen tapahtuvista nimenmuutoksista
veloitetaan 65 €/lippu.
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. Turvatoimena voi olla kopio passin kuvasivusta.
Matkavakuutus
Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan, että matkan kaikilla osanottajilla on koko matkan keston
voimassa oleva matkavakuutussuoja. Matkatavaroille voi ottaa lisäksi oman vakuutuksena.
Rokotukset

Pakollisia rokotuksia matkakohdemaihin ei ole. Perusrokotukset: jäykkäkouristus, kurkkumätä, polio, tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko ovat hyvä olla voimassa. Mm. hepatiitti A-ja B-rokotetta
suositellaan. Kysy lisää rokotussuosituksista terveyskeskuksestasi.

Erikoisruokavaliot
Tiedota mahdolliset erikoisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä (viimeistään 5 viikkoa ennen
matkaa), listat palveluntarjoajille lähtevät matkatoimistolta kuukausi ennen matkaa, jonka jälkeen
tuleviin ruokavalioilmoituksiin ei välttämättä pystytä vaikuttamaan. Ikävä kyllä Euroopassa ei tunneta kaikkia erikoisruokavalioita yhtä hyvin kuin kotimaassa.
Lääkkeet

Mikäli käytät jatkuvaa lääkitystä, kuljeta lääkkeitä mukana käsimatkatavaroissa alkuperäispakkauksissa. Reseptilääkkeistä on hyvä olla kopiot resepteistä mukana (reseptit saa pyydettäessä terveysasemalta, e-reseptit eivät toimi). Ylimääräisiä lääkkeitä suositellaan aina otettavaksi mukaan matkalle.

Matkapaperit Lentoliput toimitetaan ryhmänvetäjälle, joka jakaa ne bussissa (tai ne saa halutessaan etukäteen
sähköpostiin). Muualta kuin Kajaanista lähteville toimitetaan liput sähköpostiin/postitetaan liput
viimeistään viikkoa ennen matkaa. Muut matkan aikana tarvittavat paperit jaetaan matkan aikana..
Matkatavarat Lentomatkaa varten toimitetaan erillinen ohjeistus matkatavaroiden pakkausta varten. Ko. lentoyh
tiö toimita ei toimita matkatavaralipukkeita. Matkalaukkuun voi ostaa marketeista/ laukkuliikkeistä
ns. kestolipukkeita (muovia/nahkaa)
Istuinpaikat Finnairin ryhmävaraukset paikat eivät välttämättä ole vierekkäisiä. Mikäli teette lähtöselvityksen
etukäteen netin kautta (aukeaa 36h ennen lähtöä, auki 24h vuorokaudessa), niin voit parhaiten vaikuttaa vierekkäisien paikkojen saatavuuteen (kts. alla).
Lähtöselvitys Finnairin lähtöselvitys etukäteen netin kautta: https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/check-in tai Jyväskylässä/Helsingin lentoasemalla tehdään automaateilla/tiskillä. Kenttähenkilökunta auttaa tarvittaessa.
Lennolla

Lentoon ei sisälly ateriatarjoilua. Koneeseen voi ottaa mukaan omia eväitä (huom! ei juomia neste
säädösten vuoksi) tai koneesta voi ostaa kylmiä tai lämpimiä leipiä yms. välipalaa.

Valuutta

Unkarin valuutta on foritntti (HUF), 1 € ~ 303 HUF,v oi vaihtaa etukäteen tai perillä. Vaihtovaluutaksi
käyvät eurot. Itävalta kuuluu euroalueeseen. Luottokortit käyvät osittain maksuvälineinä ja
nostoautomaateista saa rahaa luottokorteilla (ja Visa Electronilla).

Lämpötilat

Toukokuun keskilämpötila (Wien): 14,6°C (yön ja päivän keskilämpötila)

Kello

Unkarin ja Itävallan aika on tunnin jäljessä Suomen aikaa (-1 h).

Vaatetus

Lämpötilat ovat korkeammat kuin koti Suomessa, joten kevyempikin vaatetuskin riittää. Lämmintä
kannattaa kuitenkin varata mukaan, koska matka-ajankohta on alkukesää.
Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin matkaa koskeviin kysymyksiin!

