UNKARI 11 PÄIVÄÄ

Unkari on tunnettu sen suotuisasta ilmastosta, kohtalaisen mäkisistä ja maalauksellisista
maisemista. Unkari on tunnettu viinimaa, maassa on pitkät viininviljelyn ja viinintuotannon
perinteet.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID: Pääsylippujen hinnat: 1 € =noin 300 HUF
Mattiaksenkirkko: 1500 /1100 HUF (aikuinen/opiskelija) www.matyas-templom.hu
laiva-ajelu Tonavalla noin 9 €
Egerin linnoitus: 10 € sisältää pääsyn kasematteihin ja paikallisoppaan palvelun
www.egrivar.hu
Viininmaistajaiset Egerin lähellä http://kodmoncsarda.szepasszonyvolgy.eu/ hinta noin
20/25 €
Tokajin/Rakoczin viinikellarit 25 €
Miskolc-Tapolca luola-altaat noin 2700 HUF (noin 9€)
Matkanjärjestästä riippumattomat muutokset lippuhintoihin mahdollisia.
PAKETT SISALDAB:
mukava bussi (audio/video, WC, kuuma vettä)
suomenkieliset retket ohjelman mukaan
majoitus +aamiainen ohjelman mukaisissa hotelleissa
suomenkielisen oppaan/matkanjohtaan palvelut
Lisämaksusta:
museo- ja muiden maksullisten kohteiden liput
majoitus yhden hengen huoneessa noin 180 €

REISI KIRJELDUS
1. päivä
Tapaamme Tallinnassa klo 13.00 D terminaalin parkkkipaikalla, jossa Teitä odottaa opas
ja matkustajabussi kaikkine mukavuuksineen. Ajamme kohti Latviaa, kahvitauko ennen
Latvian rajaa. Matkalla kerromme sekä Latvian että Liettuan mielenkiintoisesta
historiasta ja nykypäivästä. Ruokatauko Liettuan puolella 19 km rajalta noin klo 18.
Illalla noin klo 21 saavumme Liettuan pääkaupunkiin Vilnaan, joka on vilkas ja moderni
eurooppalainen pääkaupunki. Illalla on mahdollisuus tehdä pieni kävelykierros
vahnassakaupungissa. Majoitus Vilnan keskustan 3 tähden hotellissa 2 hengen
huoneessa. Esimerkiksi hotelli Corner tai vastaava. www:cornerhotel.lt

2. päivä
Aamiaianen hotellissa. Matka jatkuu Liettuassa ja Puolassa. Matkalla pitempi pysähdys
Varsovan vanhassakaupungissa, mahdollisuus syödä lounas noin klo 14. Varsovassa
yhdistyvät pitkä historia, neuvostoaikainen perintö ja nykyaikainen markkinatalous.
Varsovan jälleenrakennettu kaunis vanhakaupunki on keskiaikaisen arkkitehtuurin
malliesimerkki. Vanhassakaupingisssa on turisteja vetävä vilkas yöelämä, hyvää
musiikkia, runsaasti festivaaleja ja muita kulttuuritapahtumia. Mahdollisuus viettää
mukavasti aikaa jossakin viihtyisässsä kahvilassa. Majoitus 3 tähden hotellissa Radomis
2 hengen huoneesa.
3. päivä
Aamiaianen hotellissa. Matka jatkuu kohti Unkaria, pysähdymme matkalla Slovakiassa
yhdessä suurimmista hiihtokesuksista, josta avautuvat henkeäsalpaavat näkymät
vuorille. Mahdollisuus syödä lounas. Ylitämme maalaukselliset Tatra-vuoret, nautimme
kauniista luonnosta ja matkan varrella olevista pienistä kylistä. Noin klo 18 saavumme
Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin. Vapaa-aikaa, mahdollisuus tutustua omatoimisesti
Budapestin vanhaankaupunkiin. Majoitus 3 tähden hotellissa 2 hengen huoneesa
Budapestin keskustassa 3 yötä, esimerkiksi Promenade City tai vastaava. http://www.
promenadehotelbudapest.com/
4. päivä
Aamiaianen hotellissa. Noin klo 10.30 alkaa bussikierros Budapestin paikallisoppaan
johdolla. Budapestin jakaa kahtia Tonava-joki, nähtävyyksiä löytyy molmmilla puolilla
jokea. Tutustumme mäkiseen Budaan, nautimme näkymistä Gellértin kukkulalla,
kävelemme entisen kuninkaanlinna alueella, ihailemme Kalastajalinnaketta sekä
kuningas Matiaksenkirkkoa.Kävelemme Sankarien aukiolla ja isossa
Kaupunginpuistossa, jossa on Vajdahunyadin linna. Sen jälkeen jää aikaa ostoksiin
kaupoissa ja torilla sekä lounastamiseen. Kaikenlaiset torit ovat kiinteä osa Unkarin
jokapäiväelamää. Paitsi hyvää tuoretta ruokatavaraa tarjoavat ne turisteille miellyttäviä
tulijaisostoshetkiä. Halukkaille illalla noin tunnin laivaajelu Tonavalla.
5. päivä
Aamiaianen hotellissa. Alkaa matka Balatonin rannalle. Tutustumme Tihanyn
niemimaahan, ihailemme Balatonin järven näkymiä sekä paprikaseppeleillä koristettuja
taloja. Alueen symboli on kauas näkyvä barokkityylinen luostarin kirkko, joka
rakennettiin 1700-luvulla. Mahdollisuus syödä lounas. Illalla mahdollisuus viettää
mukavasti vapaa-aikaa jossakin Budapestin viihtyisässä ravintolassa.
6. päivä
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen retki idylliseen pikkukaupunkiin Szentendreen,
jossa on barokkiarkkitehtuuria: parvekkeita, kirkkoja, mukulakivikatuja sekä viehättävä
sijainti Tonava joen rannalla. Mahdollisuus lounastaa sekä vierailla pienessä
viinimuseossa http://www.bor-kor.hu/hu. Sen jälkeen pysähdymme kapeassa laaksossa
Cserhatin vuorien välissä Hollakön romanttisessa museokylässä. (www.holloko.hu/ Hollokön ulkoilmamuseo). Noin klo 17 saavumme Egeriin, jossa mahdollisuus ostoksiin
ja syömiseen. Majoitus 3 tähden hotellissa 2 hengen huoneesa 2 yötä.
www.hotelunicornis.hu

7. päivä
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen mahdollisuus tutustua paikalliseen toriin ja
tehdä ostoksia. Unkarin kuuluisia tulijaisia ovat paprika ja hanhenmaksa, väkevät
juomat palinka ja Unicum. Kaupungissa voi maistella ja ostaa mukaan Egri Bikaveria eli
Härän Veren-nimistä viiniä. Eger tunnetaan Géza Gárdonyin historiallisesta romaanista
„Egerin tähdet“. Vierailemme paikallisoppaan johdolla romaanin tapahtumapaikoissa
Egerin linnoituksessa ja maanalaisissa kasemateissa. Viininmaistajaiset kansanmuusikin
kerä järjestetään noin klo 17 Kauniiden Naisten Laaksossa Egerin lähellä. Mahdollisuus
ostaa viinejä mukaan ja syödä ateria. Illalla vapaa-aikaa, mahdollisuus tutustua Egerin
vanhaankaupunkiin.
8. päivä
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen noin klo 10 tutustumme Bükkin vuorien välissä
sijaitseviin Miskolctapolcan luola-altaisiin, jotka ovat ainutlaatuisia Euroopassa ja
Unkarin merkittävimmät kuuman veden altaat. www:barlangfurdo.hu. Lounaan jälkeen
vierailemme Tokajin viinialueella ja Rakoczin viinikellareissa. Mahdollisuus maistella ja
ostaa mukaan parasta kypsytettyä jälkiruokaviiniä Tokaji Aszy. www:rakoczipince.hu.
Mahdollisuus viettää aikaa Tokajin vanhassakaupungissa sekä syödä lounas. Sen
jälkeen jatkamme matkaa kohti Slovakia, nauttien kauniita maisemia ja matkan varella
olevia romanttisia kyliä. Ylitämme Tatra-vuoret ja noin klo 17 saavumme Kosiceen
Slovakiassa. Tutustumme Kosicen vanhaankaupunkiin ja tärkeimpiin nähtävyyksiin.
Illalla mahdollisuus viettää aikaa vanhassakaupungissa. Majoitus 3 tähden hotellissa 2
hengen huoneesa Kosicessa. www:gloriapalac.sk
9. päivä
Aamiainen hotellissa. Aamaiasen jälkeen jatkamme matkaa Puolaan, jossa pitempi
pysähdys ja mahdollisuus syödä lounas Lublinis. Mahdollisuus käydä ostoskeskuksessa.
Majoituspaikkaan tulemme noin klo 19. Majoitus 3 tähden hotellissa 2 hengen
huoneesa.
www.hoteldelﬁne.pl
10.päivä
Aamiainen hotellissa. Matka jatkuu Puolassa (mahdollisuus käydä ostoksilla
ostoskeskuksessa) sekä Liettuassa ja Latviassa, Mahdollisuus syödä lounas 19 km
ennen Latvian rajaa. Illalla noin klo 18 saavumme Riikaan. Majoitus 3 tähden hotellissa
2 hengen huoneessa.
11. päivä
Aamiainen hotellissa. Matka jatkuu Latviassa ja Virossa. Kahvitauko Latvian-Viron
rajalla. Tallinnaan saavumme noin klo 15.

Hinta: alkaen 730.-€ / 11 päivää, bussi.
Pyydämme tutustumaan matkanjärjestäjä Eurotravelin matkaehtoihin.
Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa ja hinnoissa.
Huomio! Matkaohjelma ja hinta voivat muuttua matkanjärjestäjästä
riippumattomista syistä johtuen, esimerkiksi jos hotellien ja polttoaineen

hinta muuttuvat.

