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UNOHTUMATTOMIA HETKIÄ BUDAPESTISSA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ 

 

Matka-aika 

31.08.-04.09.2023, 5 pv, torstai – maanantai 

 

Matkapaketin hinta ja ryhmän koko  
Hinta 1399 €/hlö 

Hinta laskettu 25 henkilön mukaan. 

 

Matkapaketin hintaan sisältyy 

• suorat Finnairin lennot Helsingistä Budapestiin 

• lentokenttäverot ja maksut 

• suomenkielisen oppaan/matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan  

• bussikuljetukset matkaohjelman mukaisesti 

• majoitus 4 yötä Novotel Budapest Centrum, jaetussa kahden hengen huoneessa 

• aamiaiset hotellissa, verot ja palvelumaksut 

• ohjelman mukaiset pääsymaksut ,ruokailut ja juomat 

• Matkalaukku ruumaan 23 kg sekä käsimatkatavarat 8 kg 

• alv 

Lisämaksusta 

Huone yhdelle 210 € / 4yötä 

 

Varaukset 

Finnairin suorat lennot varattu Budapestiin sekä majoitukset Novotel Budapest Centrumiin. 

 

 

LENTOAIKATAULUT 

 

Finnair 

31.08. Helsinki – Budapest  09:55 – 11:15 AY1251 

04.09  Budapest – Helsinki 12:00 – 15:20 AY1252 

 

 

 
ALUSTAVA MATKAOHJELMA 

Torstai 31.8. 

Omatoimisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalle, junalla, bussilla tai henkilöautolla. Lappeenrannasta on hyvä 

juna yhteys klo 05.31- 7.43 Helsinki-Vantaan lentoasemalle. (juna-aikataulut tarkastettava 2023) 

 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi


 

     Ryhmämyynti 0201 303 304  www.pohjolanmatka.f i   Y-tunnus 0179285-5 
ryhmat@pohjolanmatka.f i   KKV 3631/00/MjMv  Kotipaikka Iisalmi 

 

Lähtöselvitys/turvatarkastus alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. 

Klo 09.55 Finnairin reittilento AY1251 Budapestiin. Klo 11.15 Saavumme Budapestiin ja lentoasemalla meitä 

on vastassa Gabor- opas, monille tuttu jo Oberammergaun matkalta. 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 Linnanvuorta ja Budan kuninkaanlinnaa ja kalastajalinnaketta. Täältä kierros jatkuu Gellért -vuorelle, 

jonka Citadella-terassilta aukeavat mahtavat näkymät yli koko kaupungin. Kierroksen jälkeen nautimme 

herkullisen 3 ruokalajin lounaan (+1 juoma) unkarilaisessa ravintolassa. Lounaan jälkeen majoitumme 

Novotel Budapest Centrum hotelliin.  Ilta omatoimista aikaa tutustua kaupunkiin. 

 

 Perjantai 1.9. 

  

Aamiainen. Aamupäivällä tutustumme juutalaisten uskonnolliseen perintöön ja käymme mm. Euroopan 

suurimassa Dohany Synagogassa ja juutalaisessa museossa. Juutalaisia on n.1% väestöstä, joka on 

Euroopan neljänneksi suurin määrä. Lounaan nautimme juutalaisessa ravintolassa (3-ruokalajia+1 juoma), 

jonka jälkeen näemme vielä Holocaustin muistomerkit ja muut synagogat ulkoapäin. Retki kestää 5 tuntia.  

 

Illalla opas noutaa ryhmän Tonavan risteilylle. Risteilyllä nautimme Tonavan kauniista maisemista sekä 

kaupungin upeasti valaistuista kiehtovista historiallisista rakennuksista, joka on myös merkitty Unescon 

maailmanperintölistalle. Kuulemme elävää musiikkia ja nautimme 3-ruokalajin illallisen+1 juoma. 

 

 

 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
http://www.google.hu/imgres?start=205&sa=X&biw=1012&bih=476&tbm=isch&tbnid=B-miLLl9jhmToM:&imgrefurl=http://www.budapestsightseeingtours.com/budapest-danube-cruises.php&docid=FyH5xgPAo_dP0M&imgurl=http://www.budapestsightseeingtours.com/images/header.jpg&w=770&h=180&ei=HScXU5WNIonNygOy7YCoCg&zoom=1&ved=0CB4QhBwwBzjIAQ&iact=rc&dur=6528&page=20&ndsp=12
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Lauantai 2.9.  

 

Aamiaisen jälkeen on vapaata omatoimista tutustumista kaupunkiin ja ostoksiin. Voit pistäytyä esimerkiksi 

lähellä olevassa vanhassa upeassa kahvilassa Cafe New Yorkissa, jossa Mika Waltari tapasi viettää 

aikaansa 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. Tämä on myöskin katsomisen arvoinen paikka. 

Iltapäiväksi lähdemme nauttimaan jännittävästä hevosshowsta Pustalle, Lazarlovasparkiin.  Se sijaitsee n. 

35 km matkan päässä Budapestistä Gödöllön kukkuloilla luonnonsuojelualueella Domonyvölgy:n laaksossa.  

Ohjelmassa on perinteinen Pusztan hevosäytös ratsastaen ja vaunuilla. Tämän jälkeen nautimme 3-

ruokalajin lounaan, 2-lasia viiniä tai alkoholittomia juomia. Kuulemme printeistä mustalaismusiikkia sekä 

nautimme Folklore- tanssiryhmän esityksestä. 

  

 

Sunnuntai 3.9. 

 

 

Aamiaisen jälkeen matkaamme Szentendreen eli Pyhän Andreaksen pikkukaupunkiin, joka sijaitsee noin 20 

km päässä Budapestista ja on Lappeen seurakunnan ystävyysseurakunta. 

Osallistumme luterilaiseen jumalanpalvelukseen ja mahdollisesti aamupäivän on mukanamme Szentendren 

Pappisliiton eläkkeelle jäänyt toiminnanjohtaja Osmo Setälä. Hän asuu pysyvästi Unkarissa 

Kirkkokahvit nautimme läheisessä kahvilassa (omakustanteisesti). Ja vielä ennen lähtöä ihailemme 

taiteilijoiden ja käsityöläisten tuotoksia kapeiden kujien gallerioissa ja pikkuliikkeissä. 

Täältä matkamme jatkuu Etyekin viinialueelle.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. Ensin nautimme 3-ruokalajin lounaan viinitilan ravintolassa ja tämän jälkeen saamme 

tietoa viineistä ja sen valmistuksesta suoraan isännältä. Tutustumme viinikellariin ja valmistusteknologiaan 

sekä maistelemme paikallisia viinejä. Paluu hotellille n. klo 18:00 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
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 Maanantai 4.9.  

Aamiainen hotellissa. 

Klo 09:00 uloskirjautuminen hotellista ja kuljetus lentokentälle ilman opasta.  

Klo 12:00 Finnairin lento AY1252 Budapest-Helsinki 

Klo 15.20 saapuminen Helsinkiin. 

Kotimatkalle junalla, bussilla tai henkilöautolla. Juna Lappeenrantaan lähtee lentoasemalta klo 17:22 -19:24. 

(tai edellinen juna 16:22-18:24) Aikataulut sitoumuksetta. 

*ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. 

 

 

 

HOTELLITIEDOT 

 

Novotel Budapest Centrum ****  

Rakoczi ut 43-45 

1088 BUDAPEST 

www.all.accor.com 

 

Neljän tähden jugendtyylinen hotelli sijaitsee 

Juutalaismuseon ja Blaha Lujza Squaren metroaseman 

vieressä.  Hotellissa on viihtyisä ravintola, baari, 

kokoustilat. Kaikki Novotel Budapest Centrumin huoneet 

ovat ilmastoituja, ja niissä on teen ja kahvin 

valmistusvälineet sekä ilmainen WIFI.  

 

Hotellilta on noin 1 km kävelymatkaa Dohany Synagogan luokse. Hotellin lähellä (100m) on metroasema 

Blaha Lujza Ter aukio. Ja raitiovaunut kulkevat myös lähellä Erzsebet Krt.kadulla-isommalla kaarikadulla, 

joten julkisilla liikkuminen on helppoa. New York kahvila on lähellä ja Oopperatalolle ei myöskään ole pitkä 

matka. Vaci Utca kävely/ostokadulle pääsee suoraan metrolla hotellilta 8 min tai kävellen 1.6 km. 

 

 

 

MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ 

 

 

Ilmoittautumiset 

Reijo Moilanen 

reijo.moilanen@quicknet.inet.fi Puh. +358 405438179 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot: 

*nimi, niin kuin passissa lukee 
*laskutusosoite 
*sähköpostiosoite 
* puhelinnumero 
* mahdollinen finnairplus korttinumero 

* toive huonekaverista / yhden hengen huone 
*ruoka-aineallergiat (ilmoitettava viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua) 

 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
http://www.all.accor.com/
mailto:reijo.moilanen@quicknet.inet.fi
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Maksuehdot 
Ennakkomaksu matkasta 250/hlö 31.3.2023.  
Loppumaksu 40 vrk:tta ennen matkalle lähtöä. Laskutuslisä 8 €/lasku. 

 
Matkaehdot 
Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä matkapakettiehtoja ja Pohjolan 
Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja. 
 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-

sivuiltamme https://pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot/lentopohjaisten-matkojen-erityisehdot/ 
 
Erityisperuutusehdot 31.8.- 4.9.2023 ”Unohtumattomia hetkiä Budapestissä” 
-jos peruuntuminen tapahtuu ennakkomaksun maksamisen jälkeen ja viimeistään 26.6. peruutuskulu 250 
euroa.  
-jos peruuntuminen tapahtuu 27.6. jälkeen ja viimeistään 30.7. peruutuskulu 50 % matkan hinnasta.  

-jos peruuntuminen tapahtuu 31.7. jälkeen tapahtuvista peruutuksista kulut 95 % matkan hinnasta.  
  
 
Matkavakuutus  
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. 
 

Henkilötodistus 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen myöntämä voimassa oleva virallisen 
sirullisen henkilökortin lentolipun tunnistamista varten.  
 
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme.  

 
Ryhmänvetäjän velvollisuudet 
Ryhmänvetäjä on velvollinen tiedottamaan matkaan liittyvästä matkaohjelmasta, peruutusehdoista sekä 
asiakirjoista kaikille ryhmän jäsenille ja vastaavasti toimittamaan matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja 
asiakirjat matkanjärjestäjälle. 
 

Henkilötietojen luovutus  

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 

oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA - maihin että niiden ulkopuolisille alueille. 

Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.  

 

Matkapaketin kuluttajansuoja 

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 

ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa 

koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä 

edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen 

paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 

mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 

 

Hintasitoumus 

Tarjouksemme hinnat perustuvat tämänhetkisiin hintatietoihin. Pidätämme oikeuden tarvittaessa 

hintatarkistuksiin. Hintamuutokset ovat mahdollisia. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 

Pohjolan Matka 

 

Päivi Tolvanen 

Päivi Tolvanen 

Ryhmämyynnin asiantuntija 

Puh. 0201 303 364 

paivi.tolvanen@pohjolanmatka.fi 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
https://pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot/lentopohjaisten-matkojen-erityisehdot/
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot
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