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24. – 31.8.2019
Yhdistä nyt kaupunkiloma rentouttavaan joogaan! 
Budapestin kaunis ja elämää sykkivä kaupunki hou-
kuttelee tutustumaan Tonavan rantojen nähtävyyksiin 
ja ostosmahdollisuuksiin. Margitszigetin puistosaari 
tarjoaa loistavat puitteet rentoutua luonnon ääressä, 
voimaantua Kyllin joogatunneilla ja nauttia kylpylähoi-
doista.

Lauantai 24.8. – Tervetuloa viihtymään ja virkistymään 
Margit-saarelle
Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan lentoa-
semalle 2 tuntia ennen koneen lähtöä. Finnairin lento 
AY1251 lähtee klo 09:30 ja saapuu Budapestiin klo 10:50. 
Suomenkielinen oppaamme on vastassa lentokentällä, 
josta lähdemme Budapestin keskustaan. Teemme 
lyhyen panoraamakaupunkikierto-ajelun, jonka aikana 
näemme tärkeimpiä nähtävyyksiä ja saamme hiukan 
kuvaa kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista. Kierros 
päättyy Margitsaarelle, jossa majoitumme Margitsziget 
Spa Resort**** -hotelliin. Illansuussa aloitamme joogat 

Kyllin ohjaamana. Myöhemmin nautimme illallisen 
hotellissa.

Sunnuntai 25.8. – Joogaa ja luento
Aamujooga ja aamiainen hotellissa. Päivä on vapaa 
omatoimiseen ohjelmaan. Hotellin kylpylätilat ovat
hotellivieraiden käytettävissä. Kylpylässä on useita 
uima-altaita ja saunoja, poreallas, ulkouima-allas ja 
aurinkoterassi sekä kuntosali. Hotellivieraat voivat 
myös osallistua erilaisiin ohjattuihin liikuntatunteihin. 
Hotellissa on mahdollista ostaa myös wellness-hoitoja. 
Saaren ympäri menee juoksureitti ja myös polkupyöriä 
on vuokrattavissa – voitte myös vuokrata vaikkapa 2-6 
hengen polkupyörävaunun ja lähteä yhdessä tutkimaan 
saarta! Iltapäivällä luento. Luennon jälkeen jooga. Illal-
linen hotellissa.

Maanantai 26.8. – Joogaa ja Hernyákin viinitila
Aamujooga ja aamiainen. Aamupäivällä lähdemme 
bussilla oppaan kanssa Hernyákin perheen viinitilalle 

Tervetuloa historialliseen Budapestiin joogamatkalle. Matkanjohtajana toimii joogaopettaja Kylli Kukk



Budapestin ulkopuolelle Etyekin viinialueelle, jota 
myös kaupungin omiksi viinitarhoiksi kutsutaan. 
Ensin teemme lyhyen kävelykierroksen viehät-
tävässä Etyekin kylässä. Kierroksen jälkeen men-
emme tutustumaan pittoreskiin Hernyákin perheen 
viinitilaan. Hernyákin pariskunnalle viininviljelijän 
ammatista on muodostunut kutsumus ja elämän-
tapa, joka antaa tilaa myös luovuudelle. Lászlón ja 
Valin viinintuotantometodeissa nykyaika kietoutuu 
onnistuneesti yhteen vanhojen perinteiden kanssa. 
Hernyákin tilan viinejä löytyykin Unkarin tasok-
kaimpien ravintoloiden viinilistoilta.
Heidän poikansa Tamás on saavuttanut menestystä 
myös gastronomian saralla.
Maistelemme tilan viinejä, paikallisia juustoja ja 
tutustumme viininvalmistuksen salojen ja viinikel-
larin lisäksi myös viininviljelijäperheen arkeen. 
Nautimme maalaislounaan tilalla.
Myöhemmin iltapäivällä palaamme hotelliin, jossa 
jooga ja illallinen.

Tiistai 27.8. – Joogaa, kaupunkiin tutustumista ja 
shoppailua!
Aamujooga ja aamiainen. Päivän voi viettää tutus-
tuen Budapestiin, Tonavan tyttäreen joka viime 
vuosina on ehostunut entisestään. Nykyisin kau-
pungissa yhdistyvät taidokkaasti restauroitu kes-
kustamiljöö, trendiravintolat ja museot. Toki myös 
vanha glamour on tallella, sen voi todeta vaikkapa 
upeasti remontoidussa New York -kahvilassa. 
Ostoksille voi suunnata Budapestin kauppahalliin, 
joka on Euroopan suurin ja on ollut toiminnassa jo 
vuodesta 1897 lähtien. Samu Peczin suunnittelema 
noin 150 metriä pitkä mahtava kokonaisuus on 
nähtävyys monine värikkäine tuotteineen.
Suuri kaarikatu (Nagykörút) on budapestilaisten 
suosima ostosalue, jossa on pieniä ja keskikokoisia 
liikkeitä, hinnat ovat hieman ostoskeskuksia edul-
lisemmat. Váci kadulta (Váci utca), joka on tunnettu 
kävelykatu, löytyy paljon kalliita merkkiliikkeitä ja 
muutaman unkarilaisen suunnittelijan liike (esim. 
Thomas Sabo). Melko läheltä Margit-saarta löytyy 
moderni ja suuri WestEnd City Center -ostoskeskus 
useine merkkiliikkeineen ja ravintolamaail-
moineen. Iltapäivällä luento ja luennon jälkeen 
jooga. Illallinen hotellissa. 
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Matkan hinta: 1595 €/henkilö

Hintaan sisältyy:
• Finnairin reittilennot Helsinki – Budapest – Helsinki
• 1 laukku ruumaan maksimi 23 kg ja 1 käsitavara maksimi 8 kg
• Lentokenttämaksut
• 7 yön majoitus Margitsziget Spa Resort**** -hotellissa 
   premium-huoneissa
• 7 aamiaista ja 6 illallista hotellissa (ei sisälly juomia)
• Viininmaistiaiset ja maalaislounas viinitilalla (sis. soodavesi)
• Lounas Szentendressä sis. kahvi/tee, mineraalivesi ja lasi viiniä tai olutta
• Läksiäisillallinen sis. kahvi/tee, mineraalivesi ja 2 lasia viiniä
• Matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket
• Suomenkielisen oppaan palvelut retkillä ja kuljetuksilla
• Matkaohjelman mukaiset joogaharjoitukset ja luennot, 
    ohjaajana Kylli Kukk

Lisämaksusta:
Yhden hengen huone 360 €/henkilö 7 yötä
Muut ateriat ja juomat kuin ohjelmassa mainitut

Huom! Matkalle tulisi ottaa mukaan oma joogamatto tai fleecepeitto. Sään 
salliessa joogaamme ulkona.
Mahdolliset sisäjoogat kahdessa ryhmässä hotellin joogatilassa.
Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista, tarkista vakuutus-
turvasi omasta vakuutusyhtiöstä.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Matkan totetutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää

Keskiviikko 28.8. – Joogaa ja Szentendren retki 
Aamujooga ja aamiainen hotellissa. Aamupäivällä lähdemme 
bussilla oppaan kanssa puolipäiväretkelle Budapestin poh-
joispuolella sijaitsevaan Szentendren taiteilijakaupunkiin. 
Tämä kreikkalaisten ja serbialaisten kauppiaiden 1300-lu-
vulla perustama viehättävä kaupunki on nykyään yksi Unkarin 
suosituimmista käyntikohteista. Teemme kävelykierroksen ja 
nautimme lounaan Labirintus-ravintolassa. Lounaan jälkeen 
on omaa aikaa tutustua tämän idyllisen pikkukaupungin kujiin 
ja putiikkeihin ennen kuin lähdemme takaisin kohti Budapestia. 
Palattuamme hotelliin luento ja luennon jälkeen jooga. Illal-
linen hotellissa.

Torstai 29.8. – Joogaa ja luento
Aamujooga ja aamiainen. Tänään voi jälleen jatkaa kau-
punkiin tutustumista tai vaikkapa nauttia hotellin
kylpyläosaston wellness-hoidoista.
Iltapäivällä luento ja jooga. Illallinen hotellissa.

Perjantai 30.8. – Joogaa ja läksiäisillallinen
Aamiainen ja jooga. Päivä vapaata omatoimiseen ohjelmaan. 
Iltapäivällä vielä luento. Illansuussa lähdemme bussilla oppaan 
kanssa juhlistamaan läksiäisiltaa Kalastajalinnakkeella sijait-
sevaan romanttisen kauniiseen Halászbástya ravintolaan, jonka 
holvikaarien suojissa nautiskelemme erinomaisen keittiön anti-
mista. Alas kaupunkiin avautuvat upeat näkymät kruunaavat 
elämyksen. Illallisen jälkeen teemme lyhyen kiertoajelun ihas-
tellen yöllisen kaupungin valoja ennen paluuta hotelliin.

Lauantai 31.8. – Virkistyneenä kotia kohti!
Aikainen aamiainen ja huoneiden luovutus, jonka jälkeen 
kuljetus oppaan kanssa Budapestin lentokentälle. Finnairin 
lento AY1252 lähtee klo 11:40 ja saapuu Helsinkiin klo 15:00.


