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Kylpylämatka keväiseen

Egeriin 14.–19.4.2019
Idyllisen Egerin barokkikaupungin kapeat kujat ja kävelykadut, torit,
kahvilat ja ravintolat luovat miellyttävän pikkukaupungin tunnelman.
Satoja vuosia vanhat kuumien lähteiden mineraalivesiin perustuvat
kylpylähoidot tekevät Egeristä ihanteellisen kylpylämatkakohteen. Viihtyisän hotelli Imola Platánin spa-osaston monipuolisten kylpyläpalvelujen lisäksi Egerin nähtävyydet ja rikas kulttuuri tarjoavat mielenkiintoisia vaihtoehtoja vapaa-ajan viettoon.
Sunnuntai 14.4. – Upea Gödöllőn linna
Aamulento Budapestiin, jossa suomenkielinen opas on ryhmää vastassa. Lentokentältä suuntaamme ensin Gödöllőn kylää, jossa nautimme
lounaan ja vierailemme keisarinna Sissin suosimassa Gödöllőn barokkilinnassa. Jatkamme Egeriin ja majoitumme Imola Platán -hotelliin.
Teemme tutustumiskierroksen hotellissa ja lyhyen minijuna-ajelun
kaupungilla. Päivän päätteeksi nautimme yhteisen gourmet-illallisen
hotellin ravintolassa.
Maanantai 15.4. – Kylpyläelämää
Aamiainen. Aamupäivällä laaditaan hoitosuunnitelmat yhdessä lääkärin
kanssa oppaan avustuksella. Hoito-ohjelmaan sisältyy 6 kylpylähoitoa
matkan aikana (2 lääkinnällistä 30 minuutin hierontaa, 2 hartiaseudun
25 minuutin aromahierontaa, 2 30 minuutin vesihierontaa, päivittäinen
suolahuoneen käyttö). Myös hotellin kylpyläosasto saunoineen ja altaineen sekä viereinen Egerin kylpyläalue ovat hotellivieraiden käytettävissä. Ensimmäiset hoidot alkavat hotellin kylpyläosastolla. Yhteinen
illallinen hotellissa.
Tiistai 16.4. – Egerin katedraali ja linna
Aamiaisen jälkeen jatkuvat kylpylähoidot. Iltapäivällä teemme kävelyretken, jonka aikana vierailemme vaikuttavassa Egerin katedraalissa
sekä tutustumme Egerin keskiaikaiseen linnoitukseen ja käymme
maanalaisissa kasemateissa ja näemme mm. kivipaasikokoelmat. Yhteinen illallinen hotellissa.
Keskiviikko 17.4. – Szilvásváradin Lipizza-museo
Aamiaisen jälkeen kylpylähoitoja. Puolenpäivän jälkeen lähdemme bussilla retkelle Szilvásváradiin, jonne saavuttuamme syömme lounaan.
Tutustumme paikalliseen hevoskasvatukseen ja vierailemme kärrymuseossa, näemme vauhdikkaan hevosnäytöksen sekä sään salliessa
teemme hevoskärryajelun. Illallinen hotellissa.
Torstai 18.4. – Diósgyőrin linna,Tokaji ja Rákóczin viinikellari
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Tokajin viinikaupunkiin. Matkan varrella vierailemme Miscolcissa Diósgyőrin linnassa.
Lounas Várkert -ravintolassa. Jatkamme matkaa Tokajin kaupunkiin,
jossa teemme kävelykierroksen kaupungin keskustassa. Tutustumme
Tokajin alueen viiniperinteisiin ja maistelemme unkarilaisia viinejä
Rákóczin kellarissa. Paluukuljetus takaisin Egeriin. Päivän pääteeksi
nautimme vielä illallisen hotellissa.

Perjantai 19.4. – Kotimatkalle virkein mielin
Aikainen aamiainen ja huoneiden luovutus. Lähdemme bussilla oppaan
kanssa Budapestin lentokentälle, Finnairin lento Helsinkiin.
Hotelli Imola Platán**** Tasokas kylpylähotelli rauhallisessa ympäristössä kävelymatkan päässä Egerin keskiaikaisesta keskustasta.
Lennot / Finnair:
14.4.2019 Helsinki–Budapest
19.4.2019 Budapest–Helsinki

09:35–10:55
11:40–15:00

Hinta: 1540 €/henkilö/ kahden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy:
Finnairin lennot Helsinki–Budapest–Helsinki, lentokenttämaksut, 5
yön majoitus Egerissä, matkaohjelman mukaiset ateriat (5 aamiaista,
3 lounasta, 5 gourmet-illallista hotellissa, kylpylähoitopaketti (lääkärin
konsultaatio ja 6 hoitoa), kylpyläosaston saunojen, altaiden ja viereisen
Egerin kylpyläalueen käyttö, matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut, suomenkielisen oppaan palvelut.
Lisämaksusta:
yhden hengen huone 295 €, ruokajuomat hotellin illallisilla.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää.
Matkanjärjestäjä ja varaukset:
OK-Matkat Oy, 09 2510 2050.

