
 

HYVINVOINTIMATKA UNKARIN HEVIZ`IIN 14. – 21.9.2019 

Balaton on Unkarin suurin järvi ja pääkaupunki Budapestin ohella maansa tärkein matkailuvaltti. Balaton-järven rannikko 
on ollut suosittua matkailualuetta jo 1800-luvulta saakka. Nykyään järven rannalla sijaitsee useita suosittuja 
lomakohteita, joissa viihtyvät kaikenikäiset matkailijat. 
Muutaman kilometrin päässä Balatonista  pienen Hévíz-järven rannalla on suosittu kylpyläkaupunki Hévíz.  Järvi  on  
maailman toiseksi suurin lämminvesinen lähdejärvi, jonka lämpötila ei talvellakaan laske alle 24 asteen ja kesällä sen 
vesi on yli 30 asteista. 

 
Matkan hinta: 
1230 €/hlö 2 h huonessa 
1360 €/hlö 1 h huoneessa    
 
Yllämainittuihin hintoihin sisältyy: 

• Finnairin lennot veroineen 

• Matkatavarat lennoilla: 1 x 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 

• Kuljetukset Budapest lentokenttä – Heviz – Budapest lentokenttä, tutustuminen Budapestin kauppahalliin 
ennen Suomeen lähtöä. 

• Majoitus, täysihoito; aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala.  

• Matkanjohtajan palvelut, hyvinvointiluento, ravintoainemittaus, liikunnallista ohjelmaa. 
       

Finnairin lennot: 
AY 1251  14.09.2019  09:35 - 10:55 Helsinki - Budapest 
AY 1256  21.09.2019  19:00 - 22:20 Budapest – Helsinki 
 

 
 
 
 



 
 
Majoitus : HOTEL EUROPA FIT****, 8380 Hévíz, Hungary 
www.europafit.hu 
 

  
 
4* superior hotelli sijaitsee rauhallisessa ympäristössä 400 m Hevizin terveysjärvestä, ja tarjoaa laajan valikoiman uima-
altaita, saunoja, hoitoja ja ilmaisen Wifi yhteyden koko alueellaan.  
Kaikissa huoneissa on parveke tai terassi, ilmastointi, sateliitti TV ja kylpyhuone, jossa hiustenkuivaaja.  
Ravintola Citruksessa voi nauttia perinteisen unkarilaisen keittiön antimia, mutta myös kansainvälisiä tai 
erikoisruokavalioihin sopivia aterioita.  
Erityisesti meidän ryhmällemme on suunniteltu aineenvaihduntaohjelman mukaiset ateriat.  
Jos haluat osallistua ja tietää lisää ohjelmasta, otathan yhteyttä Minnaan.  
Matkalle osallistuminen ei edellytä ruokavalio-ohjelmaa. 
Lisää tietoja hotellin tarjoamista hoidoista ja palveluista löytyy hotellin nettisivuilta. 
Hotellin maksullisiin palveluihin kuuluu mm. hammashoito ja kauneushoidot.   
 

Hei, 
Saan olla matkanjohtajasi, oppaasi ja valmentajasi hyvinvoinnin matkallamme 
Unkarin Heviz’issä.  
Viikon aikana on mahdollista kokeilla myös kehonpuhdistusta valmentajan 
opastuksella, sillä olemme suunnitelleet hotellin keittiön kanssa 
ateriakokonaisuudet valmiiksi. Sinun tulee vain istua pöytään ja 
aineenvaihduntaohjelma työstää ”ravinnon voimalla” kehosi 
”tehdasasetuksille”. Valinta on sinun.  
Viikon aikana hyvinvointiluentojen ja muun reippailevan ohjelman lisäksi 
matkaan sisältyy ravintoainemittaus.  
Ravinnon merkitys kehomme terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon on 
kiinnostanut minua aina ja joka päivä yhä enemmän.  
 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin peruspilareita ovat uni, liikunta, ihmissuhteet ja ravinto. Elinvoimaiset, puhtaat ravintoaineet 
ovat kuitenkin kaiken perusta. 
 
Minna Ruohtula, puh. +358 40 5895161 
Matkanjohtaja/opas, ravintoneuvoja, hieroja, perinteinen jäsenkorjaaja, talviuintiohjaaja 
 
.   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europafit.hu/


 
 

ILMOITTAUTUMISET viimeistään 14.6.2019 

Pohjanmaan Matkatoimisto Oy - Maritta Pennanen 

Sähköposti: maritta.pennanen@pmt.fi 

Puhelin: +358 400 450188 

 

ERITYISMATKAEHDOT 

MATKAN VARAUS- JA MAKSUEHDOT: Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan suorittaa varausmaksun 

400,00 € hengeltä. Loppusuoritus maksetaan viimeistään 1.8.2019. Jos maksusuoritukset laiminlyödään, on 

matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. 

 

HINNAT: Matkapalvelujen hinnat perustuvat 13.5.2019 voimassa olleisiin hinnastoihin. Näiden oleellisesti muuttuessa 

pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, jotka tarkistetaan 6 viikkoa ennen matkaa. 

 

MUUTOKSET JA PERUUTUKSET: Tämän matkan kohdalla noudatetaan järjestäjätahojen, hotellien ja lentoyhtiöiden meille 

antamia peruutusehtoja: Aikaisemmin kuin 31.7.2019 tapahtuneesta peruutuksesta peritään 400 € henkilö. Tämän jälkeen 

peruutuksista peritään koko matkan hinta.  

 

VAKUUTUS: Matkapalvelujen hintaan ei sisälly vakuutusta. Suosittelemme peruutusturvan kattavan matkavakuutuksen 

ottamista jo varauksen yhteydessä. 

 

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT: Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka mm. matkakohteessa 

ilmenevien ylivoimaisten esteiden vuoksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure" -

tapauksissa. Lisäksi matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, kuljetusvälinettä, aikataulua tai reittiä, jos muutokset 

eivät olennaisesti vaikuta matkan sisältöön. Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu määräytyy 

ilmakuljetussopimuslain mukaisesti.   

 

Tiedot annetaan muutosvarauksin. Matkan toteutuminen edellyttää vähimmäisosallistujamäärää; matkan mahdollisesta 

peruuntumisesta ilmoitetaan 1.7.2019 mennessä. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Pohjanmaan Matkatoimisto Oy, Ostolantie 4, 63700 Ähtäri 

Sähköposti: info@pmt.fi   Puhelin (06) 533 7377          (5433/3/MJ/MV)  
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