	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

MATKA UNKARIIN 6.9.–9.9.2019.
Yhdistys tekee matkan Unkariin
paprikan, valkosipulin ja viininviljelyn pariin.
Varaus on vähintään 20 hengelle.
Matkan lopulliseen hintaan vaikuttaa
osallistujamäärä.

Hinta jäsenille 875 euroa, ei-jäsenille hinta 925 euroa.
Hinta sisältää:
- Finnairin lennot
- matkalaukku 23 kg sekä käsimatkatavara
- suomenkielinen opas koko matkan ajan mukana, alkaen ja päättyen Budapestiin
- ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket sekä sisäänpääsymaksut
- majoitus 3 yötä hotellissa aamiaisella
- yhden hengen huone lisämaksusta
- 3x lounas, 2x illallinen
Hotelli Novotel Szeged ****
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla Szegedin kauneimmassa osassa, Tisza-joen
rannalla, ja siitä on 2 km:n matka Szegedin katedraalille.
Tilavat, ilmastoidut huoneet tarjoavat näkymän joelle, ja niissä on parveke ja ilmainen
Wi-Fi. Vieraiden käytössä on sauna ja poreallas.
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6.9.
- Klo 9.35 Helsinki-Vantaalta Finnairin lento Budapestiin
- Klo 10.55 saapuminen Budapestiin – suomenkielinen opas kentällä vastassa ryhmää
- Kentältä jatketaan kohti Szegediä.
- Klo 12.30-14.00 3-ruokalajin lounas sis. lasin viiniä tai olutta sekä kahvin
- Klo 15.30 saapuminen Szegediin, jossa majoittuminen.
- Klo 17.00-19.00 tutustumiskävely Szegedissä oppaan kanssa.

7.9.
- Aamiainen
- Klo 09.00 kuljetus Makoon, jossa vieraillaan sipulifestivaaleilla.
- Klo 15.00-17.00 kylpylävierailu Hagymatikum Thermal Baths-kylpylässä
Takaisin hotellilla n. klo 18.00.
- Yhdistyksen tarjoama illallinen n. Klo 20.00.

8.9.
- Aamiainen
- Klo 09:00 lähdetään Kalocsaan, jossa vierailu Paprika museossa sekä
valkosipulin ystävien paikallisessa yhdistyksessä.
- Matka jatkuu kohti Koch-perheen viinitilaa, jossa viininmaistajaiset
sekä 3-ruokalajin lounas
- Illallinen Kiskörössyn fish ravintolassa klo 20.00-22.00,
jossa 3 ruokalajin menu sekä 2 lasia viiniä.
Kuljetus ruokailun jälkeen takaisin hotelliin.

9.9.
- Aamiainen
- Klo 10.00 lähtö kohti lentoasemaa Kecskemetin kautta.
- Kesckemetissä tunnin kävelykierros keskustassa.
- Lajosmizsessä tyypillinen Unkarilainen lounas sekä hevosshow.
- Kentällä n. Klo 17.00.
- Lähtö Helsinkiin Finnairin lennolla klo 19.00, saapuminen Helsinkiin klo 22.20.

Ennakkovarausmaksu 250 € tilille FI45 2066 1800 0152 37.
Maksu 30.4.2019 mennessä, joka on samalla sitova ilmoittautuminen.
Loppumaksu suoritettava 5.7. vai 6.7.2019.
Lisätietoja Irmeli Ahola 044-024 6522 tai	
  taikurinhattu@outlook.com	
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