
1. PÄIVÄ Budapest, kiertoajelu ja 
Linnavuori
Bussikuljetus Helsinkiin, josta Finnairin suora lento 
Budapestiin. Saapumisen jälkeen teemme ensin pai-
kallisoppaan johdolla kiertoajelun, joka esittelee meil-
le Budapestin kauneimmat kohteet ja tärkeimmät 
nähtävyydet. Näemme ydinkeskustan aukiot ja aje-
lemme upeaa Andrássy Bulevardia pitkin Oopperata-
lon ja St. Stephanin Basilikan ohi. Kierros jatkuu To-
navan yli Budan puolelle, kaupungin vanhimmalle 
alueelle kohti Linnavuorta, jolla sijaitsee Budan kunin-
kaanlinna. Täältä kierros jatkuu Gellért-vuorelle, jon-
ka Citadella-terassilta aukeavat mahtavat näkymät yli 
koko kaupungin. Lounastamme perinteisessä ja tun-
nelmallisessa ravintolassa historiallisen Linnavuoren 
alueella. Iltapäivällä majoitumme aivan Budapestin 
ydinkeskustassa, kaupungin tunnetuimman kävely- ja 
ostoskadun Vaci utcan vieressä sijaitsevaan hyväta-
soiseen Zenit Budapest Palace -hotelliin. Illalla mah-
dollisuus lähteä nauttimaan joulun valoista ja mauista 
kaupungin joulutoreille.

2. PÄIVÄ Kauppahalli, konsertti ja  
tuomiokirkko
Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaan johdolla tutus-
tumaan kaupungin sydämenä pidettyyn suureen Gus-
tav Eiffelin toimiston suunnittelemaan kauppahal-
liin, jossa on esillä unkarilaisen keittiön upeat tuoreet 
raaka-aineet, kuten herkulliset ja mausteiset makka-
rat, monenlaiset paprikat ja kuuluisa unkarilainen han-
henmaksa. Tutustumiskierros hallissa, jonka lopuk-
si maistelemme unkarilaisia salamilaatuja. Seuraavak-
si tutustumme Unkarin kansallissäveltäjän Franz Lisz-
tin kotimuseoon, jossa opastettu kierros sekä tunnin 
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HINTAAN SISÄLTYY
• bussikuljetukset Tampere – Helsinki-
 Vantaan lentoasema – Tampere
• Finnairin reittilennot ekonomiluokassa, 
 istuimapaikkavarausmaksut lennoilla
• majoitukset kahden hengen huoneissa
• matkaohjelman mukaiset ateriat 
 (3 x aamiainen ja 3 x lounas, ruokajuomana 
 vesi sekä lasi talon viiniä tai  olutta,  kahvi/
 tee, 1 x ooppera-iltapala, lasi olutta/viiniä 
 hotellin ravintolassa    
• matkaohjelman mukaiset opastetut 
 retkipalvelut sisäänpääsymaksuineen
• matinea-konsertti, 1. luokan lippu 
 oopperaan/operettiin
• Liisa Huhtalan matkanjohtaja- ja 
 opaspalvelut
• Elohopeakerhon matkaisäntä mukana koko 
 matkan ajan

 LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone 150 €

LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Helsinki – Budapest  09.30 – 10.50
Budapest – Helsinki  11.35 – 14.55

HOTELLI
Zenit Budapest Palace Hotel****. Sijainti 
Budapestin sydämessä, Vaci-kävelykadun 
ja Vörösmarty aukion vieressä. Rakennettu 
vuonna 1820, ja sen suunnittelija oli kuuluisa 
unkarilainen Mihaly Pollack, joka suunnitteli 
myös Kansallismuseon rakennuksen. Hotellissa 
on ravintola, kinkkubaari, kahvila, cocktail-
baari, kokoustilat, business-center, kirjasto, 
kuntosali, poreamme, sauna ja VIP-lounge. 
Huoneita on 97,  neljässä kerroksessa. 
Huoneiden sisäkorkeus on 3 m, ja varustukseen 
kuuluu ilmastointi, TV, minibaari, tallelokero, 
Wifi, mukavat sängyt, kylpyhuoneessa suihku 
tai kylpyamme sekä hiustenkuivaaja. 

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. 

Varaukset:
Maija Sirén, puh. 010 289 8118 maija.siren@lomalinja.fi

kestävä matinea-konsertti. Konsertin jälkeen jatkam-
me Budapestin merkittävimpään kirkkorakennukseen 
Pyhän Tapanin tuomiokirkkoon. Kirkko on nimetty Ta-
pani I:n eli Unkarin ensimmäisen kuninkaan mukaan, 
ja siellä säilytetään pyhäinjäännöstä, jonka uskotaan 
olevan Tapani I:n oikea käsi. Kirkon mittasuhteet ovat 
huikeat ja kupoli yltää aina 96 metrin korkeuteen. Mo-
nipuolisen kulttuuripäivän päätteeksi nautimme lou-
naan, jonka jälkeen palaamme hotelliin. 

3. PÄIVÄ Gödöllön retki, iltaohjelma  
ooppera tai operetti
Aamiaisen jälkeen puolipäiväretki noin 38 km päässä 
sijaitsevaan Gödöllöön, jossa on hieno kuninkaallinen 
barokkipalatsi, joka on suurin Unkarissa ja toiseksi 
suurin maailmassa Versaillesin jälkeen. Salien kulta– 
ja marmorikoristeet sekä taidokkaat freskot  kerto-
vat rakennuttajan vauraudesta sekä mahdista. Gödöl-
lön linnasta tuli myöhemmin Keisari Franz Josefin se-
kä kauniin keisarinna Elisabetin eli Sissin suosima pa-
latsi ja linna tunnetaankin Sissin linnana. Seuraavaksi 
vierailemme ainutlaatuisessa joulupuodissa Gödöllön 
keskustassa.  Kaupassa on nähtävää yllin kyllin vaikka 
ei mitään haluaisi ostaakaan, kauniisti koristeltuja jou-
lukuusia ja muita kauniita koriste-esineitä. Nautimme 
hyvän sunnuntailounaan ja lähdemme kohti Budapes-
tia. Illalla kuljetus hotellistamme ooppera– tai operet-
titeatteriin. Oopperan/operetin jälkeen kuljetus hotel-
liin, jossa kevyt iltapala.

4. PÄIVÄ
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentoasemalle, josta Fin-
nairin suora lento Helsinkiin. Bussikuljetus Tampe-
reelle.
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