KUTSU MARTOILLE 19.6.2019

Elämysten täyteinen opintomatka Unkariin!
Ilmoittautumiset 30.6.2019 mennessä

Kohteena Budapest ja sen ympäristö 22.-26.4.2020
Koe ystävällinen, tuttavallinen Unkari ja sen viehättävä pääkaupunki Budapest, Tonavan kaunotar,
täydennettynä marttoja kiinnostavilla tutustumiskohteilla mm. 150 km päässä kaupungista.
Uskomattoman upea Budapestin maisema ja Tonavan rannat kuuluvat myös Unescon
maailmanperintölistalle: onhan se varmasti yksi kauneimpia kaupunkimaisemia, etenkin illan valojen
sytyttyä valaisemaan historiallisia rakennuksia, kukkuloita ja siltoja.
Saarijärven Martoille on myönnetty avustusta opintomatkaan Leader Viisarin/ Visiitti 2 –hankkeen kautta
huhtikuulle 2020. Matka tapahtuu Finnairin lennoilla Helsingistä Budapestiin. Liittymäkuljetukset Helsinkiin
ja takaisin Tilausliikenne Kärkkäisen bussilla.
Matkan hinta: 310 €/hlö (jaettu 2 h huone), 1 h huoneen lisä 195 €
Tuettavat matkakustannukset voivat olla enintään 15.000 €. Matkan todellinen hinta ilman tukia on noin
800 €. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset:

30.6.2019 mennessä Satu Iso-Aholalle, saarijarvenmartat@gmail.com
tai puh. 040 1281 481.

Maksut:

Ennnakkomaksu 250 €/hlö on suoritettava kahdessa erässä myöhemmin
ilmoitettavien ohjeiden mukaan elokuun loppuun mennessä. Loppumaksut
suoritetaan viimeistään 40 pv ennen matkalle lähtöä.

Matka-ajankohta:

22.-26.4.2020 ke-su /4 yötä hotellissa ja 5 päivää kohteessa

Bussikuljetus:

Saarijärveltä 22.4. klo 3.00, kahvitauko, Helsingissä n. klo 7.30
Helsingistä 26.4. klo 22.20 jälkeen, ajoaika noin 4 tuntia (ilman taukoa)

Lentoaikataulu:

22.4. 2020 Helsinki - Budapest AY 1251 klo 09.35 - 10.55
26.4. 2020 Budapest - Helsinki AY 1256 klo 19.00 - 22.20

Matkan hintaan sisältyvät:
* bussikuljetus Saarijärvi – Helsinki-Vantaan lentoasema - Saarijärvi
* reittilennot Helsinki-Budapest-Helsinki turistiluokassa veroineen
* saavuttaessa Budapestiin suoraan kiertoajelu suomea puhuvan oppaan kanssa päättyen hotelliin (n.3h)
* majoitus 4 yötä hotellissa jaetussa kahden hengen huoneessa
* aamiaiset hotellissa
* retket ja tutustumiset ohjelman mukaisesti; Unkarin naisyhdistykseen, Struudelien valmistuskurssi,
Tisza-joen ja järven alue sekä Paprikanviljelysalueet Bogyiszló, Fajsz ja Kalocsa (paprikaviljelmät, museo ja
pitsitaidenäyttely)
* suomea puhuvan oppaan palvelut alkaen Budapestin lentokentältä ja päättyen lentokentälle
lähtöpäivänä. Opas on mukana kaikilla kuljetuksilla ja retkillä, hoitaen opastuksen ja käytännön asiat kuten
majoituksen, ateriat ym. päättyen lähtöpäivänä lentokentälle. Opas kertoo matkan aikana myös Unkarin
tämän päivän asunto-, opiskelu- ym. ajankohtaisista asioista.
* ohjemassa mainitut ruokailut oleskelun aikana
Majoitus - Hotelli: City Hotel Mátyás ***
1056 Budapest, Március 15. tér 7-8, Puh. + 36 1 338 4711, Internet : www.cityhotel.hu

Suomalaisten suosima viihtyisä cityhotelli sijaitsee loistavalla paikalla ydinkeskustassa Pestin puolella 50
metrin päässä Váci utca-kävelykadusta, vastapäätä Elisabethin siltaa ja Tonava-jokea. Lyhyen kävelymatkan
päässä metro -ja bussipysäkit. Hotellissa on 85 ilmastoitua huonetta, joissa suoravalintapuhelin, SAT-TV,
radio, jääkaappi, suihku ja wc, kokolattiamatot. Hiustenkuivaajaa voi lainata vastaanotosta. Hotellissa on
aulabaari, internet-nurkkaus. Tallelokerot vastaanotossa. Rakennuksessa sijaitsee kuuluisa Mátyás Pincekellariravintola, jossa on hotellin aamiaistarjoilu. Ravintola (300 asiakaspaikkaa) on avoinna lounas- ja
päivällisaikaan, jolloin tarjolla unkarilainen ja kansainvälinen keittiö. Historiallisessa rakennuksessa on
iltaisin elävää mustalaismusiikkia.
Opintomatkan ohjelma on suunniteltu erityisesti marttojen kiinnostuksen kohteita ajatellen:
22.4. keskiviikko / Lento Helsinki-Budapest, kaupunkikierros
Lento Helsingistä Budapestiin 09.35 - 10.55. Budapestin lentoasemalta suomenkielisen oppaan johdolla
kohti kaupunkia, jossa tehdään kiertoajelu (kesto n. 3 h). Kiertoajelulla nähdään tämän upean Tonavan
rannan kaunottaren nähtävyyksiä niin Pestin kuin Budankin puolella. Bussi- ja kävelykierroksella
tutustutaan sekä Budan että Pestin suosituimpiin nähtävyyksiin.
Aloitamme kierroksen Pestin puolelta: bussi ajaa ensin kaupungin uudelle, nopealla vauhdilla kehittyvälle
alueelle Tonavan rannalla, jossa tutuiksi tulevat mm. Taiteiden Palatsi ja Unkarin Kansallisteatteri. Matka
jatkuu pitkin Tonavan rantaa kohti Margit-siltaa, jonka yli ajetaan Budan puolelle.
Noustaan Budan Linnavuorelle, jossa käymme Kuninkaan linnan pihalla, josta avautuvat upeat maisemat
Tonavan silloille ja eri puolille yli Budapestin. Ketjusillan yli paluu Pestiin, ja pitkin upeata, historiallista

Andrássy tietä ajamme kaupungin juhla-aukiolle, Sankarten aukiolle ja kiertelemme myös
Kaupunginpuistossa. Kiertoajelu päättyy hotelliin, jossa majoittuminen. Lounas ateriapaketissa.
23.4. torstai / Unkarin naisyhdistys ja struudelien valmistus (n. 5 tuntia)
Hotelliaamiainen. Klo 10.00 lähdetään tutustumaan Unkarin naisyhdistyksen toimintaan: kulttuurinen
perintö, yhteiskunnallinen rauha, rintasyövän ehkäisytoiminta,
puuttuminen perheväkivaltaan. Tutustuminen Budapestin
ensimmäiseen Struudelitaloon, jossa nähdään video ja
opetellaan struudelin valmistusta. Lounas struudelitalossa
ateriapaketissa. Päivän ohjelma päättyy n. 15.00. Struudelitalo
sijaitsee keskustassa, jonne voi jäädä tekemään ostoksia, ihailla
nähtävyyksiä tai kävellä hotelliin.
24.4. perjantai / Paprikanviljelysalueet Bogyiszló, Fajsz ja
Kalocsa (7-8 tuntia)
Hotelliaamiainen. Lähtö hotellista klo 9.00 kohti Unkarin kuuluisinta paprikaviljelyaluetta, Bogyiszló, Fajsz
ja Kalocsa, noin 150 km Budapestista etelään. Tutustutaan Biodrog Berta (bioberta.hu) -yrityksen
toimintaan. Tilalla viljellään yli 30 erilaista luomuvihannes- ja kasvilajiketta, joita säilytetään kolmella eri
tekniikalla. Tilalla tuotetaan mm. kuivattuja mausteita, maustesekoituksia, mehuja, suklaita ja
energiajuomia. Kaupunki on myös tunnettu henkäyksenohuin pitsein ja kukkamotiivein koristetuista
ihastuttavista kirjontatöistä, joista osa on esillä kotiseutumuseossa. Kuviot eivät jää museon seinien sisälle,
vaan ne ovat myös nykypäivän muotia. Lounas ateriapaketissa. Paluu hotellille noin 16-17.00.
25.4. lauantai / Galga hévizin ekokylä (n. 4 tuntia) ja läksiäisillallinen
Hotelliaamiainen. Tutustuminen Galga hévizin ekokylään (n. 50 km Budapestista), jonka on perustanut
Ruotsista Unkariin muuttanut Vargan perhe. Yhteisö käyttää alternatiivista energiaa ja kaikki viljellään kylän
toimesta ja samoin rakennusmateriaalit ovat paikallisia. Kahden ruokalajin lounas. Loppupäivän voi käyttää
tutustumalla kaupunkiin, käymällä kuuluisassa kauppahallissa, tehden ostoksia.
26.4. sunnuntai / Retki Tisza-joen ja järven alueeseen (n. 5 tuntia), lento Budapest--Helsinki
Hotelliaamiainen. Tutustuminen Tisza-joen ja järven alueeseen. Tiszan alueella on Unkarin ainoa
romanttista tyyliä edustava Kétútközi Graefl-linna, jossa on bio-puutarha, tyypillisiä unkarilaisia kotielämiä,
jotka elävät luonnonmukaista elämää. Linnassa on myös Slow-food-keittiö ja kaikki ruoka valmistetaan
omista tuotteista. Alueella on myös Arboretum. Slow food -lounas ateriapaketissa. Retki päättyy
lentoasemalle, josta iltalento Helsinkiin.
Kerätään talteen matkakokemuksia
Matkalle osallistuvilta edellytetään kokemusten kirjaamista ja havainnointia tutustumiskohteista.
Tavoitteena on saada tuomisiksi Saarijärvelle uusia ideoita ja avartavia ajatuksia omaa ja muiden
yhdistysten vastaista toimintaa varten. Kuvat ja kertomukset kootaan yhteen tulevia matkaesittelyjä
varten.
Odotamme siis ilmoittautumisia su 30.6. mennessä osoitteeseen saarijarvenmartat@gmail.com tai puh.
040 1281 481/Satu.
Kesäisin matkaterveisin
Satu Iso-Ahola
Saarijärven Martat ry

