
  

 

Matinkylän seniorit, Budapest -  Eger 16.-22.9.2019 
 Alustava matkaohjelma 

 
 

Lentoaikataulu / Finnair: 

16.9.2019 Helsinki – Budapest  09:35 – 10:55  AY1251 

22.9.2019 Budapest – Helsinki  19:00 – 22:20  AY1256 

(Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja.) 

Maanantai 16.9. – tervetuloa Unkariin !  
Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle 2 tuntia ennen koneen lähtöä. Lähtöselvityksen voi tehdä 

etukäteen Finnairin verkkosivujen www.finnair.fi kautta aikaisintaan 36 tuntia ennen lähtöä. Lähtöselvityksen voi tehdä 

käyttämällä lipussa kohdassa BOOKING REF: AMADEUS: varaustunnusta, joka on 6 merkkiä (saattaa sisältää sekä kirjaimia 

että numeroita) ja sukunimeä kirjoitettuna siten kuin se on lippuun merkitty. Toinen vaihtoehto on syöttää sukunimen 

lisäksi lipulla näkyvä ticket number, joka on 105-alkuinen numerosarja. 

Istumapaikat lennolla määrittyvät lähtöselvityksen yhteydessä. Mikäli istumapaikka ei vastaa toiveita voi paikkaa yrittää 

vaihtaa koneen paikkatilanteesta riippuen veloituksetta lähtöselvityksen yhteydessä (comfort-, exit- ja muista 

erikoispaikoista lisämaksu). Lähtöselvityksen jälkeen mahdollinen ruuman menevä matkalaukku tulee jättää baggage drop 

pisteeseen ja sen jälkeen siirtyminen turvatarkastukseen. 

Finnairin lennolle saa ottaa mukaan maksutta jokaista yli 2-vuotiasta matkustajaa kohden yhden laukun, jonka paino on 

enintään 23 kg. Lisäksi käsimatkatavaraa voi olla enintään 8 kg laukussa, jonka enimmäismitat ovat 56x45x25 cm. 

Finnairin lennoilla on tarjolla maksullinen Sky Bistro -valikoima, josta asiakas voi ostaa mieleisensä välipalan. Kahvi- ja 

teetarjoilu sekä Finnairin nimikkojuoma mustikkamehu ovat ilmaisia. Erikoisruokavaliotoiveita ei oteta vastaan.   

Finnairin lento AY1251 lähtee Helsingistä klo 09:35 ja saapuu klo 10:55 Budapestin lentoasemalle. Suomenkielinen opas 

vastassa ryhmää. Siirtyminen kentältä kaupunkiin, jossa nautitaan 3 ruokalajin lounas sis vesi ja kahvi/tee. Lounaan jälkeen 

kiertoajelu Budapestissä, jossa näemme mm Andrássy-bulevardin, vaikuttavan parlamenttitalon, Sankarten aukion sekä 

vaikuttavan ketjusillan - sisäänpääsyt Matiaksen kirkko ja Fisherman Bastion. Majoittuminen n 15:50 hotelliin. Loppuilta 

omaa vapaata aikaa tutustua tähän upeaan kaupunkiin. 

 

Tiistai 17.9. –  kävelykierros Budapestissä sekä illallisristeily 
Aamiainen. Klo 10.00-12.00 kävelykierros kaupungissa (juutalaiskortteli, oopperatalo, Andrassy Aveny). Sisäänpääsy St 

Stephanin katedraaliin. 

klo 18.15 linja-auto noutaa ryhmän ja siirrymme satamaan, josta lähtee n 1h 50 min illallisristeilymme. Buffet illallinen sis 

http://www.finnair.fi/


  

 

lasin viiniä. Risteilyn aikana nautimme elävästä musiikista. Risteilyn jälkeen kuljetus takaisin hotellille. Hotellilla n klo 22:15. 

 

Keskiviikko 18.9. –  Tonavan mutkan helmet 
Aamiainen. Vierailet ensin Visegrádin kaupungissa, jossa nouset ihailemaan maisemia korkealta Visegrádin historialliselta 

linnoitukselta. Teet pienen kierroksen linna-alueella ennnen kuin jatkat viehättävään  Szentendren kaupunkiin. Sen 

pittoreskit kujat ja idyllinen tunnelma ovat kautta aikojen houkutelleet taiteilijoita kaupunkiin. Kävelykierroksen jälkeen 

nautimme kevyen lounaan ja maistelemme paikallisia viinejä viinimuseossa. 

Päivään sisältyy sisäänpääsy Visegradin linnakkeeseen, viininmaistajaiset viinimuseossa (5 viiniä), 2 ruokalajin ruokailu sis 

lasi viiniä sekä kahvi/tee.  

 

Torstai 19.9. –  Gödöllön barokkipalatsi sekä siirtyminen Egeriin 
Aamiainen.Opas saapuu aamulla hotelliin ja lähdemme tutustumaan keisarilliseen Gödöllöön, joka oli Itävalta-Unkarin 

keisarinna Elisabetin eli Sissin lempipaikka Unkarissa. Linnakierroksen aikana näet rakennuksen upeasti restauroidut salit ja 

tutustut linnan historiaan sekä hallitsijaparin elämään. 3 ruokalajin lounas sis lasi viiniä sekä kahvi/tee. Tämän jälkeen 

jatkamme matkaa Egeriin, jonne saavumme n 15.30. Klo 17.00-18.00 tutustumiskierros hotelliin. 

 

Perjantai 20.9. –  Egerin kävelykierros sis katedraali ja Gal Tibur Fusion viinikeskus 
Aamiainen.klo 10.00-13.00 kävelykierros Egeriin sisältää sisäänpääsyn Egerin katedraaliin, joka on Unkarin toiseksi suurin 

kirkko sekä käynti Gal Tibur Fusion viinikeskukseen, jossa viininmaistajaiset (5 viiniä) sekä samalla opimme  perinteistä ja 

modernia tapaa yhdistelevästä viinintuotannosta.. Iltapäivä vapaata aikaa. 18.45 siirrymme ravintolaan n 500m, jossa 

viinimaistajaiset ja illallinen (3 ruokalajia, vesi sekä kahvi/tee). 

 

Lauantai 21.9. –  Egerin kävelykierros sis Egerin linna  
Aamiainen. klo 10-13.00 kävelykierros Egerissä sisältää sisäänpääsyn Egerin linnaan. Linna on myöhäiskeskiajalta peräisin 

ja nykypäivään on säilynyt mm linnan vankila, arkkipiispan palatsi sekä vanhan kirkon jäänteet. Pysyvien nättelyiden ohella 

linnassa on esillä mm taidenäyttelyitä. Klo 19.00 3 ruokalajin illallinen hotellissa sis 3 ruokalajia, vesi ja kahvi. 

 

Sunnuntai 22.9. –  Matrafüred ja Matra museo sekä kotiinpaluu 
Aamiainen. Uloskirjautuminen hotellista klo 11.00. Tie Budapestiin johtaa meidän Matra vuoriston maisemiin. 

Pysähdymme pienelle kävelykierroksella idyllisessä Matrafüred kylässä, jossa nautimme 3 ruokalajin lounaan sis vesi ja 

kahvi/tee. Matkamme jatkuu kohti Gyöngyösin kylää, jossa sijaitsee Matra museo. Museo on rakennettu vanhaan 

kartanoon. Museossa on vanha kartano-osa sekä luonnonhistorian paviljonki.  Vierailemme myös kasvitieteellisessä 

puutarhassa, joka museon yhteydessä. Museo ja puutarha on ehdottomasti käymisen arvoinen kohde. Matkamme jatkuu 



  

 

ja kentälle saavumme n klo 17.00. Lento Helsinkiin 19.00-22.20. 

 

 

HOTELLIT 

Erzsébet*** 16.-19.9. 

Aivan Budapestin ydinkeskustassa sijaitseva suosittu hotelli. Kaikki keskustan nähtävyydet ja ostoskadut, kauppahalli ja 

kuuluisa Astoria-kahvila on kävelyetäisyydellä. Bussi ei pääse aivan hotellin eteen, kävelymatkaa n 250 m. 

 

 

 

Imola Platán**** 19.-22.9. 

Tasokas aikuislle suunnattu hotelli, joka tarjoaa ainutlaatuisen ja rauhallisen ympäristön kävelymatkan päässä Egerin 

keskiaisesta keksutasta. Hotelli on eko-hotelli ja rekennutte toimintateknologialtaan ympäristötietoisesti. Jokaisessa 

huoneessa on parveke ja hotellin kylpyläosasto tarjoaa runsaan valikoiman erilaisia terveys- ja wellness-palveluita. 

 

 

Toivotamme hyvää matkaa! 

 

 

 


