
MMA:N SENIORIKILLAN MATKA UNKARIIN: 
BUDAPESTIIN, BALATONILLE JA PAPPENHEIMIN 
LINNAAN!  
 
Tonavan rannan kaunotar, ihastuttava Budapest on yksi 
Euroopan rakastetuimpia matkakohteita.  Se on kaunis, 
romanttinen, vähän rosoinenkin, pitkän ja moni-
vaiheisen historian ja trendikkään nykypäivän kaupunki.   
 
Unkarin matka on monen elämyksen matka: Budapestin lisäksi 
se on linnoja, taidetta ja ihania säveliä.  Se on myös paikallisia herkkuja ja viinikellarien aarteita – ja 
unohtumattomia retkiä Tonavalla, Balatonilla, Pappenheimissa, Sissi-keisarinnan Gödöllössä!  
 
Matka-ajankohta: 11.-15.9.2022 (su-to)  
 
Matkan hinta:  1.190 €/jäsen ja 1.260 €/avec, edellyttää vähintään 20 hengen ryhmää  
  1.105 €/jäsen ja 1.175 €/avec, edellyttää vähintään 30 hengen ryhmää  
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 170 €. Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone. 
 
Hintaan sisältyy: *Finnairin reittilennot Helsinki-Budapest-Helsinki veroineen * matkatavarat ruumaan 1 x 
23 kg/hlö *lentokenttä- ja muut matkaohjelman mukaiset kuljetukset *majoitus jaetussa kahden hengen 
huoneessa Mercure Budapest City Center -hotellissa, superior-huoneet * hotelliaamiaiset, muut 
matkaohjelman mukaiset ateriat (3 lounasta, 2 illallista) * viininmaistajaiset Balatonilla lounaan yhteydessä 
* retkiohjelma: kaupunkikiertoajelu, vierailu Ari Kupsuksen galleriassa, jossa salonkikonsertti, illallisristeily 
Tonavalla, retki Balaton-järven alueelle, vierailu Iszkaszentgyörgyin Pappenheimin linnassa, tutustuminen 
Sissi-keisarinnan linnaan Gödöllössä * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä *  
 
MATKAOHJELMA:  
Sunnuntai 11.9. / Lento Helsinki-Budapest, kaupunkikiertoajelu (lounas)  
Finnairin lento klo 09.55-11.15 Helsingistä Budapestiin. Budapestin kiertoajelu, jolla tutustutaan tämän 
kauniin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Kierros alkaa Pestin puolelta, jossa nähdään mm.  Taiteiden Palatsi ja 
Unkarin Kansallisteatteri. Matka jatkuu pitkin Tonavan rantaa kohti Margit-siltaa, jonka yli ajetaan Budan 
puolelle. Budan Linnavuorella käydään Kuninkaan linnan pihalla, josta avautuvat upeat maisemat Tonavan 
silloille ja eri puolille yli Budapestin. Ketjusillan yli palataan Pestiin. Pitkin upeaa, historiallista Andrássy-
katua ajetaan kaupungin juhla-aukiolle, Sankarten aukiolle ja kierrellään myös Kaupunginpuistossa. 
Kiertoajelun yhteydessä lounas (sis. mineraalivesi, 1 lasi viiniä tai 1 olut). Majoittuminen hotelliin.  
 
Maanantai 12.9. / Ari Kupsuksen taidesalonki ja konsertti, Tonavan illallisristeily (illallinen)  
Vapaata aikaa tutustua kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Illansuussa lähdetään oppaan johdolla suomalaisen 
taidegalleristin, Pappenheimin linnanherran Ari Kupsuksen taidesalonkiin, jossa salonkikonsertti paikallisten 
lahjakkuuksien esittämänä. Ari Kupsus toimii myös mesenaattina tukien paikallisia, lahjakkaita muusikoita ja 
musiikinopiskelijoita. Konsertista bussilla Tonavalle ja risteilyalukselle. Ilta Tonavan aalloilla: laiva lipuu 
tummassa illassa, ja risteilyllä nähdään Budapestin upeasti valaistu keskusta-alue ja Tonavan rannat, Budan 
linnan alue, upeat sillat ja Pestin kauniit rannat. Buffet-illallinen ruokajuomineen (salaattipöytä, alkuruoat, 
kolme pääruokaa, jälkiruoat ja hedelmät). Bussikuljetus hotelliin.  
 
Tiistai 13.9. / Kokopäiväretki Balatonin alueelle (lounas) 
Retki Unkarin ja koko keski-Euroopan suurimmalle järvelle Balatonille. Ajetaan järven pohjoisrantaa 
Balatonfürediin (noin 120 km ). Se on yksi Unkarin vanhimmista kylpyläkohteista. Kauniit maisemat, hyvät 
viinit ja erinomainen sijainti Balatonjärven rannalla houkuttelevat kaupunkiin runsaasti vierailijoita. 
Balatonfüredin rantabulevardilla tehdään kävelykierros ja maistellaan vanhan kylpylän terveyslähteen 
vettä. Matka jatkuu luonnonkauniille Tihanyin niemimaalle ja pieneen Tihanyin kalastajakylään.  Idyllistä 
kylää hallitsee barokkityylisen benediktiiniluostarin kaksitorninen kirkko. Tutustutaan myös paikallisten 
käsityökojujen tarjontaan.  Viininmaistajaiset sekä lounas. Tihanyin niemimaalta siirtyminen autolautalla 
etelärannalle. Paluumatka Budapestiin Balatonin etelärantaa ja moottoritietä pitkin.   



 
Keskiviikko 14.9. / Vapaata aikaa, Pappenheimin linna ja illallinen 
Vapaata aikaa kaupungilla. Päivällä Iszkaszentgyörgyin 
Pappenheimin linnaan (ajomatka noin 75 km). Tavataan linnanherra 
Ari Kupsus, joka on vuodesta 2012 isännöinyt ja kunnostanut tätä 
upeaa, vuonna 1735 rakennettua barokkilinnaa. Linnan omistaja oli 
unkarilainen Pappenheimin aatelisperhe toiseen maailmansotaan 
saakka. Myös Suomen kanssa on yhteistä historiaa: Suomen 
suurlähetystö toimi linnassa vuonna 1944.  Isäntä esittelee linnan ja 
kertoo mielenkiintoisia tarinoita ja linnan vaiherikkaasta historiasta.  
Linnakierroksen jälkeen illallinen paikallisten viinien kera 
 
Torstai 15.9. / Gödöllön linna, lento Budapest-Helsinki (lounas) 
Lähtö hotellista kohti Gödöllöä (vajaan tunnin ajomatkan päässä). Tutustutaan unkarilaisen Grassalkovichin 
aatelissuvun 1700-luvulla rakennuttamaan linnaan, joka oli sata vuotta sitten murhatun Itävalta-Unkarin 
keisarinnan, Unkarin kuningatar Elisabethin suosituin kesänviettopaikka. Kansan rakastama kuningatar sai 
barokkilinnan vuonna 1867 kruunajaislahjaksi unkarilaisilta. Linna tuhoutui osittain Toisessa 
maailmansodassa ja toimi välillä kasarminakin. Linnassa nähdään kauniisti entisöidyt salit ja huoneistot, 
sekä joitakin vielä kunnostamista vailla olevia linnan osia. Kolmen ruokalajin lounas, sis. mineraalivesi, 1 lasi 
viiniä tai 1 olut. Retki päättyy lentoasemalle, josta lento Helsinkiin klo 19.00-22.20.    
  
Hotelli:  
Hotel Mercure Budapest City Center **** 
Váci utca 20, 1052 Budapest, www.mercure.com 
Erinomaisella paikalla Pestin puolella ydinkeskustassa Váci utca-kävelykadulla sijaitseva kokonaan 
peruskorjattu moderni hotelli lyhyen kävelymatkan päässä Tonava-joelta. Hotellissa ravintola, aulabaari, 
kokoustilat ja huonepalvelu. 227 huonetta, joissa kylpy tai suihku, wc, hiustenkuivaaja, äänieristetyt 
ikkunat, ilmastointi, taulu-TV, lisämaksullinen minibaari, suoravalintapuhelin, tallelokero, maksuton WIFI, 
kahvi&teekeitin ja kokolattiamatto.   
 
TÄRKEÄÄ: Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matka-Agentit/ Elämys Travel & 
Events Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä matkanjärjestäjän erityisehtoja.   
 
Suosittelemme matkavakuutusta. Matkalla on oltava mukana joko passi tai EU-henkilökortti.  
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille matkustajille (matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia, majoitusta eikä 
muita esteettömiä järjestelyjä, ja retkillä kävellään).  Matka edellyttää miniosanottajamäärää (20). 

 
Hinnat perustuvat 1.11. 2021 voimassa oleviin hinnastoihin, valuuttakursseihin ja määräyksiin, ja niiden 
muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.  
 
ILMOITTAUTUMISET: Bengt Ahti, bengt.ahti@welho.com, puh. 040 350 2623, 25.4.2022 mennessä.        
 
Maksut: varausmaksu 25 % matkan hinnasta €/henkilö maksettava 6.5., loppumaksu 28.7. 2022.   
HUOM! Matka-Agentit lähettää ilmoittautuneille vahvistuksen/laskun sähköpostitse, samoin lopullisen  
matkaohjelman ja liput noin 2 viikkoa ennen matkaa.  EI SIIS MAKSUJA KILLAN TILILLE!     
 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava: nimi siinä muodossa (etunimi, sukunimi) kuin se on 
passissa/henkilökortissa, sekä yhteystiedot (osoite, sähköposti, 
puhelinnumero) sekä mahdolliset erikoisruokavaliot ja Finnair Plus -kortin 
numero.  
 
 
ILMOITTAUDU NYT – PAIKKOJA RAJOITETUSTI! 
 
TERVETULOA! 

http://www.mercure.com/

