TERVETULOA KIERTOMATKALLE BUDAPESTIIN JA WIENIIN 23.09.–28.09.2017
Hengellisen Kuukausilehden lukijamatka

Matkanjohtajina
Rovasti Reijo Mattila. Kuopio Puh. 040 - 864 9201, s-posti:
reijo.mattila@luukku.com
Rovasti Tuomo Ruuttunen. Kajaani. Puh. 040-506 1386, s-posti:
tuomo.ruuttunen@kajaani.net
Lentoaikataulu
23.9.201

AY520/AY753 Kuopio – Helsinki – Budapest klo 06.00 – 07.00/ 09.00-10.50

28.9.2016

AY768/AY519 Wien – Helsinki – Kuopio klo 19.20 – 22.40/23.40-00.40 (+1pv)

Matkaohjelma
23.09.2017
Saavumme Finnairin vurolla AY753 klo 10.50 Budapestiin, kentällä meitä on vastassa suomenkielinen opas ja
bussi, joka kuljettaa meidät ydinkeskustaan ja Budapestin kolmen tunnin kaupunkikiertoajelulle, jonka aikana tutustutaan „Tonavan helmen” tärkeimpiin nähtävyyskohteisiin ( Sankarten aukio, Kaupungin puisto,
Andrássy-bulevardi, linnavuori, Kalastajalinnake, Mátyás-kirkko, Parlamentti, Gellért-kukkula ). Kaupunkikiertoajelun jälkeen sisäänkirjautuminen Mercure Hotel Koronaan ****, ja kolmen ruokalajin päivällinen
kävelymatkan päässä olevassa BorLaBor-ravintolassa.

24.09.2017
Noutopöytäaamiainen hotellin ravintolassa klo 07.00-10.00. Aamumessu fransiskaanikirkossa, Belvárosi
Ferences Templom, lyhyen kävelymatkan päässä hotellista. Klo 12.00 lähtö hotellista tilausbussilla viinitietä
pitkin Etyekin kylään, Unkarin Toskanaan, jonka lähialueet kuuluvat Unkarin nuorimpiin viinialueisiin.
Retkellä käymme paikallisen perheen ylläpitämällä 8 hehtaarin tunnelmallisella viinitilalla (
www.hernyak.hu ). Isännän johdolla tutustumme viinitilan toimintaan ja sitten maistelemme 5 erilaista
viiniä ja nautimme tilan kotilounaan ( kylmä lihalautanen, kotitekoista leipää, gulyáskeittoa ja struudeli. Tila
kuuluu Unkarin menestyksellisempiin pikkutiloihin, perheen poika valittiin v. 2012 maan parhaaksi viinintekijälupaukseksi.Tilalla ostosmahdollisuus. Paluu hotellille noin klo 16.00. Klo 18.30 lähtö jalkaisin yksityiseen salonkikonserttiin Ari Kupsuksen yksityisessä residenssissa. Ari Kupsus on taidegalleristi ja järjestää
kuukausittan salonkikonsertin Buda-pestin residenssissaan ja konsertin tuloilla tuetaan Unkarin nuoria

musiikkilahjakkuuksia. Ennen konserttia on mahdollista tutustua taidegalleriaan. Paluu hotelliin konsertin
jälkeen joko jalkaisin.

25.09.2017
Noutopöytäaamiainen hotellin ravintolassa klo 07.00-10.00. Iltapäivällä ohjattu ostoskierros Budapestin suureen kauppahalliin, jossa tutustutaan „Budapestin ruokakammarin „valtaisaan antiin. siirtyminen jalkaisin
hotellin edestä kauppahallille ja nautimme lounaan kauppahallin vieressä olevassa Mesterek Pipa-ravintolassa ennen kierrosta. Illalla kävelemme Tonavan rantaan, josta nousemme Legenda-laivaan tunnin mittaiselle
Tonavan risteilylle, jonka aikana suomenkielinen selostus korvakuulokkeiden avulla, laivalla juomatarjoilu.
Risteilyn jälkeen kävely takaisin hotelliin. Risteilyn aikana voimme ihalla upeasti valaistua kaupunkia.

26.09.2017
Noutopöytäaamiainen hotellin ravintolassa alkaen klo 07.00 Uloskirjaantuminen ja lähtö matkatavaroiden
kanssa kohti Wieniä klo 09.00 . Pysähdymme vaikuttavassa Pannonhalman luostarissa ( ajomatka 132 km,
josta moottoritieosuus 113 km, noin 2 tuntia ) Keskiajalla Pannonian pyhänä vuorena pidetyllä Pyhän Martinuksen vuorella on jo tuhannen vuotta kohonnut Unkarin rakennustaiteen historian aarteita,
benediktiiniläinen Pannon-halman luostari, joka on osa UNESCON maailmanperintöä. Sen basilikan goottilainen ristiholvinen kuoriosa, kappelit ja v. 1001 vihitty krypta, sekä punamarmorinen, loisteliaasti veistetty
renesanssiajan porta speciosa ( kaunis portti ) ovat Unkarin rakennustaiteen mestariluomuksia. Luostarin
tieteiden ja taiteiden kokoelmat sekä maailman suurimpiin kuuluva 360 000 nidettä käsittävä kirjasto ovat
mittaamattoman arvokkaita. Lounas Pannonhalmassa ja liköörimaistijaiset luostarin munkkien tekemästä
likööristä noin klo 12.00. Matkan varrella pysähdymme Kuopion ystävyyskaupungissa, Győrissä ja tutustuminen luterilaiseen seurakuntaan. Matka jatkuu Wieniin ( noin 137 km, noin 1.5 tuntia ). Sisäänkirjautuminen
hotelli Enzianaan ***+ illansuussa.

27.09.2017
Noutopöytäaamiainen hotellin ravintolassa klo 07.00-10.00. Suomenkielisen oppaan johdolla tutustumme
keisarillisen kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Lähtö hotellista klo 10.00. Näemme kiertoajelulla Wienin
tärkeimpiä nähtävyyksiä, kuten mm. Hundertwasserhaus, Prater, RingStraße -kehäkadun varrella sijaitsevat
upeat vanhat rakennukset, esim. Staatsoper (valtionooppera), Parlament, Rathaus (Raatihuone), taidehistoriallinen ja luonnonhistoriallinen museo, Yliopisto, Hofburgin talvipalatsi, Belvederen barokkilinnat,
Kaarlen barok-kikirkko jne. Liikumme myös hedelmä- ja vihannestorin alueella, sekä Karlsplatz-aukiolla, jolla
sijaitsee uuden-vuodenkonserteista meillekin tuttu Musikvereinin konserttitalo. Näemme lukuisia puistoja ja
vanhoja wieni-läiskahviloita ja saamme hyvän yleiskuvan kaupungista. Kaupunkikierroksen jälkeen noin klo
13.00 nautimme lounaan keskustan Augustinerkellerin ravintolassa. Lounaan jälkeen iltapäivällä. vierailu
ihastuttavassa Schönbrunnin linnassa, joka on yksi Wienin upeimpia nähtävyyksiä. Suuri keisarillinen kesäpalatsi Schönbrunn on yksi Wienin tunnetuimmista nähtävyyksistä, ja jo yksistään syy matkustaa Wieniin.
Palatsin ensimmäinen versio valmistui 1700-luvun alussa, jonka jälkeen Habsburgien suku alkoi pitää sitä
pääasiallisena asuinpaikkanaan. Myös Napoleon asusteli linnassa 1800-luvun alussa. Vuonna 1918 rakennus
siirtyi uuden Itävallan tasavallan omistukseen, muutama pommi osui siihen toisen maailmansodan aikana ja
sen täydelliset korjaukset valmistui-vat vuonna 1955. Linnassa on yhteensä 1441 huonetta, yleisöllä pääsy on
noin 40 huoneeseen, mm. Napoleon-in huoneeseen. Yksi kohokohdista on Peilisali, jossa 6-vuotias Mozart
piti ensiesiintymisensä. Linnassa säilytetään maailman arvokkainta hevosvaunukokoelmaa. Pihalla toimii
edelleen maailman vanhin eläinpuisto, ja sen kaunis puutarha on myös nähtävyys. Loistossaan puutarha on
toukokuulta syyskuuhun. Illalla klo 18.30 matkaamme oppaan johdolla keskustan ulkopuolella olevalla
Neustiftin viinialueella, joka tunnetaan heurigereistaan, eli paikallista viiniä ja hyvää ruokaa tarjoavista ravintoloistaan. Neustift oli vanha viinikaupunki. Tyypillinen Heurigen-iltapala viinin kera Wolffin viiniravintolassa.

28.09.2017
Noutopöytäaamiainen hotellin ravintolassa alkaen klo 07.00. Uloskirjaantuminen aamupäivällä,
matkatavarat hotellin säilytystilaan. Päivä vapaa omalle ohjelmalle. Klo 16.30 bussi kuljettaa meidät
lentokentälle Finnairin vuorolle AY768 klo 19.20.

HOTEL MERCURE KORONA ****
H- 1053 Budapest , Kecskeméti u.14. Tel: (+36)1/4868800 Fax: (+36)1/3183867
www.mercure-korona.hu
Savuton Hotel Korona Mercure sijaitsee Pestin puolella ydinkeskustassa vastapäätä Kansallismuseota, noin
5 minuutin kävelymatkan päässä Tonava-joesta, Kauppahallista ja Váci utca-kävelykadulta ja joulutoreista.
Hotellin edessä metro-, bussi, - ja raitiovaunupysäkit. Moderneja huoneita 424, joissa kylpy tai suihku, wc,
hiustenkuivaaja, taulu-TV, suoravalintapuhelin, lisämaksullinen minibaari, ilmastointi, maksuton WIFI, äänieristetyt ikkunat ja kokolattiamatto. Tokaj ja Villány-ravintolat, Bridge ja My Bar, ko-koustilat, lämmitetty

sisäauima-allas, sauna, hieronta ja matkamuistomyymälä. Erinomaisella paikalla oleva moderni hotelli,
jossa monipuoliset palvelut.

Hotel Enziana
Rennweg 51, 1030 Wien Tel : + 43 1 7132521 Telefax : + 43 1 7145930
www.enziana.at
Hotelli sijaitsee keskusta-alueella Belvedere-linnan läheisyydessä ja hyvien kulkuyhteyksien päässä Kärtner
strasse-kävelykadulta, raitiovaunu 71 suoraan Schwarzenberg platzille. Kärnterstrasselle 1.5 km, jalkaisin
noin 25 min. Huoneita 165, joissa kylpy tai suihku, wc, hiustenkuivaaja, suoravalinta-puhelin, SAT-TV,
huonekohtainen tallelokero, maksuton WIFI, laminaattiparketti tai kokolattiamatto. Savuttomia huoneita.
Hotellissa aulabaari, aamiaisravintola ( aamiainen klo 06.30-10.00 ). Sisäänkirjautuminen klo 14.00 jälkeen ja
uloskirjaantuminen klo 10.00.

Matkan hinta, lähtö Kuopiosta 1.429 euroa/henkilö
Matkan hinta, lähtö Helsingistä 1.349 euroa/henkilö
Yhden hengen huonelisä 250 euroa/henkilö.

Hintaan sisältyy :
-

Majoitus neljän/kolmen tähden hotellissa Budapestissa ja Wienissä 5 yötä
Aamiainen noutopöydästä
Kolmen ruokalajin päivällinen ravintola BorLaBor
Budapestin kolmen tunnin kaupunkikiertoajelu
Kolmen ruokalajin lounas Budapestissa, Pannonhalmassa ja Wienissä
Viinitilavierailu Budapestissa sisältäen viininmaistajaiset ja lounaan
Ari Kupsuksen salonkikonsertti Budapestissa
Iltaristeily Tonavalla Budapestissa
Kolmen ruokalajin päivällinen Wienissä ( sisältäen ¼ l viiniä )
Sisäänpääsy Pannonhalman luostarikirkkoon ja Imperial-kierros Schönbrunnin palatsissa
Kolmen tunnin kaupunkikiertoajelu Wienissä
Ohjelmassa mainitut tilausbussikuljetukset
Suomea puhuvan oppaan palvelut koko matkan ajan
Paikalliset verot

TERVETULOA MATKALLE!

