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MATKA KIEHTOVAAN

BUDAPESTIIN

6.-9.10.2022

Kouvolan Suomi-Unkari Seuran matka Budapestiin toteutetaan neljän päivän mittaisena 6.10 -9.10.2022.

Matkan pääkohde on Budapest. Majoitumme Pestin puolelle hotelli Ibis Budapest Centrumiin. Tonavan

rantaan on hotellilta matkaa noin 500 metriä. Vàci utca -kävelykatu ja suuri kauppahalli ovat 400 metrin

päässä.  Ibis Budapest Centrum on keskitason hotelli. Huoneet ovat pienehköjä (14-16 m²), mutta siistejä,

ja niissä on kylpyhuone, ilmastointi, tv ja wifi. Hotellissa on aamiaishuone ja aulabaari. Saman kadun

varrella on useita ruokaravintoloita.

Hotellin lähellä on Kálvin Tèrin metroasema. Metro on kätevin tapa liikkua suurkaupungissa.

Tutustumisretket kaupungissa tehdään pääasiallisesti metrolla, paikallisbusseilla, raitiovaunulla sekä

kävellen.  Julkisilla liikennevälineillä matkustaminen on 65 vuotta täyttäneille EU-kansalaisille maksutonta.

Henkilökortti tai passi tulee pitää mukana.

Matkaohjelma rakentuu sekä omatoimisesta kulkemisesta että ryhmässä tapahtuvista retkistä. Tarkoitus on

tehdä yksi päiväretki, jolle halukkaat ilmoittautuvat etukäteen. Retkipäivä on lauantai. Kohde valitaan

osallistujien kiinnostuksen ja palvelujen saatavuuden mukaan.

Torstaina ja perjantaina tutustutaan kaupungin kohteisiin pienryhmissä, joissa on mukana aiemminkin

kaupungissa käyneitä. Sunnuntaina käydään Kouvolan ystävyysseurakunnassa Budavárissa Budan puolella.

Ensimmäisenä iltana tehdään parin tunnin illallisristeily Tonavalla. Muina iltoina nautitaan yhteinen

illallinen. Toki myös omatoiminen illastaminen on mahdollista. Päivisin aterioidaan, kahvitellaan ja

maistellaan paikallisia viinejä omatoimisesti.

Lokakuun alussa Budapestin sää on matkustamiseen suotuisa. Päivälämpötilat liikkuvat 15–20 asteessa,

alkukuussa saattaa lämpötila nousta  yli 20. asteenkin. Öisin ulkolämpötila on hieman alle 10 asteessa.

ALUSTAVA OHJELMA

Torstai 6.10.2022

Aamulla matkataan Kouvolasta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Kentällä on oltava viimeistään 7.50.
Matkustamistavasta päätetään, kun ryhmä on koossa. (Bussikuljetus on mahdollinen, mikäli Kouvolasta on
vähintään 15 lähtijää)
Finnairin suora lento AY 1251 Budapestiin klo 9.55–11.15
Kuljetus hotelliin, matkatavarat hotellille, jossa ollaan noin klo 13. Huoneet ovat käytössä klo 15 alkaen,
johon saakka tutustumista hotellin ympäristöön ja omatoiminen lounas/välipala).
Majoittuminen ja lepohetki.
Klo 18.00 lähtö kävellen noin 1 kilometri joen rannalle, josta illallisristeily Tonavalla klo 19-21. Ruokaa ja
elävää musiikkia. Paluu hotelliin.



Perjantai 7.10.2022

Aamiainen hotellissa klo 6.30-10.

Päivä Budapestissa. Tutustuminen kaupungin kohteisiin pienissä ryhmissä kiinnostuksen mukaan.

Käyntikohteina näillä retkillä voivat Pestin puolella olla olla mm. Suuri kauppahalli,  Sankarten aukio, uusi

musiikkitalo Magyar Zene Hàza, Pyhän Tapanin Basilika,  Synagooga, House of Unicum ja Budapestin

kuuluisat kahvilat New York Café, Gerbeaud ja Central.

Toisella puolella jokea eli Budan puolella on Linnavuori nähtävyyksineen: sotasairaalamuseo, Matias-kirkko,

Kalastajalinnake, Budan vanhin kahvila Ruszwurm, Gellert-vuori ja kallioon kaivettu kirkko.

Yhteinen omakustanteinen illallinen.

Mahdollisuus myös ostaa lippu vaikkapa klo 19 alkavaan klassisen musiikin konserttiin Pyhän Annan

kirkossa, joka on Budan puolella. Liput tulee varata hyvissä ajoin etukäteen.

Lauantai 8.10.2022

Aamiainen hotellissa klo 6.30-10.

Lähtö noin 5–7 tunnin retkelle kaupungin ulkopuolelle.

Vaihtoehtona omatoimista ohjelmaa Budapestissa.

Yhteinen omakustanteinen illallinen.

Sunnuntai 9.10.2022

Aamiainen hotellissa klo 6.30-10, huoneiden luovutus klo 12 mennessä. Matkatavarat hotellin säilytykseen.

Vierailu Budavárin seurakunnassa Budan puolella. Kirkossa on jumalanpalvelus klo 11.

Omatoiminen lounas ja vapaa-aikaa kaupungilla.

Klo 16.00 lähtö hotellista lentokentälle, jossa viimeistään klo 17.00.

Suora Finnairin lento AY 1256 Helsinkiin klo 19.00–22.20.

Kuljetus/matka Kouvolaan

Kustannukset: Lennot ja 3 yötä hotellissa aamiaisineen 470 euroa (yhden hengen huone +130 euroa)

Lisäksi Lentokenttäkuljetukset Suomessa ja Unkarissa

Illallisristeily Tonavalla noin 40 euroa, 2 tunnin risteily ja illallinen musiikin kera

Retkipäivän kulut kohteesta riippuen 60–80 euroa, sis. lounaan.

Omat lounaat, kahvittelut yms.

Ilmoittautuminen osallistumisesta matkalle viimeistään 30.6.2022.

merja.rossi@hotmail.fi tai puh. 0400 986 954.

HUOM! Kerro nimesi siinä muodossa kuin se on passissa. Ilmoita myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

(Vahvistan aina sähköpostilla tehdyn varauksen vastaamalla postiin. Jos vastausta ei kuulu parin päivän

sisällä, soita.)

Sitova etumaksu laskutetaan heinäkuun lopulla  2 kk ennen matkaa.

Kun osallistujat ovat selvillä, eli 30.6. jälkeen, käydään yhdessä läpi retki- ja ateriapalvelut sekä pääsyliput,

joita ryhmälle varataan etukäteen.
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