
 

 

 
SYYSMATKA UNKARIIN BUDAPESTIIN  
Pe – Ti 20.-24.09.2019 (5pv) 
 

Matkaohjelma: 
Pe 20.09. Saapuminen Kajaanin lentoasemalle. Lento Kajaani-Helsinki klo 05.30-06.45 (AY420), jatkolento Helsinki–

Budapest klo 09.35-10.55 (AY1251) (liitäntälennot Oulu/Kuopio/Joensuu saatavuuden mukaan). Suomea 
puhuva opas ottaa ryhmän vastaan Budapestissa ja ohjaa odottavaan bussiin. Kuljetus Budapestin kes-
kustaan. Ennen majoittumista suomeksi opastettu kaupunkikierros. Ensin tutustumme Pestin puolen his-
toriaan ja nähtävyyksiin kuten Kaupunginpuisto, Széchenyi Kylpylä, Andrássy Boulevardi, Valtion Oop-
pera, Parlamenttitalo ja myöhemmin kiertelemme Budan puolella: käymme Linnan alueella, Matias kir-
kossa ja Kalastajain Linnakkeella. Majoittuminen hotelliin lähellä Kaupunginpuistoa suurlähetystöalu-
eella. Mm. Sankarten aukio, Kuvataiteiden museo sekä kuuluisa Széchenyin kylpylä ovat hotelin lähellä. 
Tonavan rantaan matkaa on noin 2,5km (suora julkinen yhteys 15min). 

 

La – Ma   Aamiainen hotellissa. Lisämaksullisia retkiä. 
 

Ti 24.09. Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja kuljetus Budapestin lentoasemalle. Lento Budapest-Helsinki 
klo 11.40-15.00 (AY1252), Helsinki-Kajaani klo 15.55.-17.10 (AY415). 

 

Hinta: 695 €/henkilö 
 

Hintaan sisältyy: 
• Lennot em. Norran/Finnairin vuoroilla Budapestiin ja takaisin 

• Lentokenttäverot – ja maksut, lipunkirjoituskulut, matkatavarat (8kg käsissä ja 23kg ruumassa) 

• Lentokenttäkuljetukset em. ohjelman mukaan 

• Majoitus keskitason ***-hotelleissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu  100 €/4 yötä) 

• Aamiainen hotellissa (4) 

• Suomeksi opastettu Budapestin kiertoajelu (3,5h) 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla, vierekkäiset istuinpaikat koneessa (mikäli ne haluaa varata 
Kajaanista lähtien +48 €/henkilö), ruokajuomat (osassa sisältyy), muut retket/opastukset/pääsymaksut 
 

Lisämaksusta retkiä (kts. seuraava sivu). 
 

Hotel Benczur***, Benczúr u. 35, 1068 Budapest, puh. Puh.: +36 1 479 5650. Hotelli sijaitsee rauhallisella paikalla 
Budapestin vilkkaan keskustan suurlähetystöalueella. Hotellilla on viehättävä puutarha ja ravintola. Hotellin lähin 
metroasema on vain 350m päässä (Bajza Utca), joten koko kaupunki on erittäin helposti julkisilla kulkuvälineillä 
saavutettavissa. Kaikissa rakennuksen tiloissa on ilmainen WiFi. www.hotelbenczur.hu/en/ 

 

Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 
 

MATKA-MAINIO OY - Nilsiä  

Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 

https://www.google.com/search?q=hotel+benczur+puh.&ludocid=386164148605164041&sa=X&ved=2ahUKEwip6amB3oPhAhXwwMQBHbByDsIQ6BMwEnoECA8QAg
https://www.google.com/search?source=hp&ei=CmOLXOTUMOGKmwX0gL7ACA&q=hotel+benczur+budapest&oq=Hotel+Benczur&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i203l3j0i22i30l6.734.734..2062...0.0..0.165.237.1j1......0....2j1..gws-wiz.....0.ilSWnjbJh1Q
http://www.hotelbenczur.hu/en/
mailto:henna@matkamainio.fi


 

 

Retket rillishintaan (retkistä toteutetaan 1-2 suosituinta retkeä) 

  
Iltaretki Tonavalle- huom. tilauslaiva 

Puolentoista tunnin illallisristeily Tonavalla, laiva on pelkästään oman ryhmän käytössä. Laivalla on 
tarjolla monipuolinen noutopöytäillallinen ruokajuomineen. Opastus ja kuljetus. Hinta 72e/hlö/18 
osallistujaa – 64e/hlö/24 osallistujaa.   
 

Retki – Sissi linna sekä Lazarin hevostila 
Lähtö 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-su-
vun hevostilalle jossa näemme vauhdikasta hevostaitoesitystä, ajelemme hevoskarryillä ja näemme 
tavallista unkarilaista maalaispihaa kotieläimineen. Lounas/päivällinen riippuen retken ajankoh-
dasta. Opastus ja kuljetus. Kesto 7h ja sis.ruokailun hevostilalla. Hinta; 79e/hlö/18 osallistujaa - 
71e/hlö/24 osallistujaa.   

  
Retki – Tonavan mutka 

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. Kaupun-
gissa sijaitsee maan suurin, klassista tyyliä edustava kirkko jonka terassilta näkee Tonavan upeita 
maisemia ja myös naapurimaan, Slovakian alueita. Lounastauko (omakustanteinen) pidetään Vi-
segrádin pikkukaupungissa ja käymme myös Szentendren taiteilijakaupungissa missä teemme lyhyen 
kävelykierroksen ja jätämme vapaata aikaa myös omatoimista tutustumista ja ostoksia varten. Opas-
tus ja kuljetus. Retken kesto 7h ja hinta sis.kolmen ruokalajin lounaan ruokajuomineen Visegrádissa. 
Hinta; 51e/hlö/18 osallistujaa - 45e/hlö/24 osallistujaa.   

  
Retki – Etyekin viinialue 

Budapestista matkataan Székesfehérvárin kaupunkiin. Kävelykierroksella tutustumme sen vanhaan 
keskustaan. Rauniopuistossa näemme keskiaikaisen tuomiokirkon ja palatsin jäännöksiä, tutus-
tumme 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 maiste-
lemme tilan viinejä. Opastus ja kuljetus. Retken kesto 6h. Hinta; 67e/hlö/18 osallistujaa – 60e/hlö/24 
osallistujaa. 

 


