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Veljesmaassamme Unkarissa vietetään tänä vuonna Pyhän Tapanin, Unkarin
suojeluspyhimyksen, muistovuonna, suuria juhlallisuuksia. Matkatoimisto Kaleva
Järjestää tänä kesänä Unkarinmatkan heti kesäkuun alussa, alkaen I. 6. ja päät-

tyen 17. 6. Tämä matka on suunniteltu osanottajien suurinta mahdollista mukavuutta
ajatellen, kuitenkin vältetään kaikkea turhaa, mikä olisi omiaan tekemään matkan
liian kalliiksi.

Matkallelähtö tapahtuu kesäkuun I päivänä. Klo 10.00astumme laivan kannelle,
eikä aikaakaan, niin olemme joTallinnan satamassa, jossa laiva viipyy niin kauan, että
halukkaat ehtivät pistäytyä kaupunkia katselemassa. Pian jatketaan kuitenkin matkaa.
Retkeläset tuntevat olonsa laivalla kotoiseksi tutustuttuaan matkaseuraansa, ja seu-
raava päivä kuluu ihanasta merimatkasta nauttien.

Perjantaiaamuna aikaisin tulee Saksan rannikko näkyviin ja noin klo 9 tienoissa
astumme Stettinin satamassa »Kolmannen valtakunnan» kamaralle. Mukava mat-
kailuauto vie retkikunnan rautatieasemalle, josta pikajuna kiidättää meidät »Euroopan
sydämeen», Berliiniin. Asemalta ajamme majoituspaikkaamme, aivan keskikaupun-
gilla sijaitsevaan hotelliin. Nautittuamme päivällisen olemmekin valmiita tutustumaan

suurkaupungin nähtävyyksiin. Illalisen syömme kuuluisassa »Haus Vaterlandissa».
Senjälkeen saa kukin vapaasti valita iltaohjelmansa.

Lauantaina teemme aamiaisen jälkeen kiertoajelun kaupungilla ja päivällisen
jälkeen jatkuu matkamme Berlinistä pikajunalla suoraan Prahaan. Illastettuamme
hotellissa vietämme vapaan illan. Opas luonnollisesti antaa kaikkia tarvittavia neuvoja.

Sunnuntaina teemme aamiaisen jälkeen Praha-klertoajelun,"minkä jälkeen ravit-
semme itseämme ennen junamatkaa Wieniin, jonne saavumme illalla.



Wienissä syömme heti illallisen ja sen jälkeen on vielä tilaisuus viettää »ilta Wie
nissä», sen lukemattomissa elämäniloisissa huvipaikoissa.

Maanantaina teemme autoilla ensin kiertoajelun kaupungilla käyden m.m. kuu-
luisassa Schönbrunnin linnassa ja päivällisen jälkeen retken ympäristöön, Kahlen-
bergiin ja ylös Kobenzeliin. Koko Wien on jalkojemme juuressa, kaukana siintää
Tonava ja ympärillä levittäytyvät ihanat viiniviljelykset. Illalla voimme käydä esi-
merkiksi Praternissa, tuossa maailmankuulussa huvipuistossa. Vehmas puisto, iloiset
ihmiset, vvieniläisvalssi ...

Tiistaina aamiaisen jälkeen jatkamme matkaamme kohti päämääräämme ja
saavumme puolenpäivän jälkeen Budapestiin. Majoituttuamme hyvään hotelliin
käymme virkistäytymässä kuuluisassa Gellert-kylpylässä, minkä jälkeen nousemme
Gellert-vuoren ravintolaan päivälliselle. Näemme Budapestin valojen syttyvän, näky,
jota emme ikinä unohda. Tonavan kuningatar koko loistossaan! Ensimmäinen
iltamme Budapestissa!

Keskiviikkona teemme taas tavanmukaisen kiertoajelun matkailuautolla. Lounaan
jälkeen on varattu vapaata aikaa. Päivällisen syömme kaikki yhdessä.

Torstaina alkaa matkan huippukohta, retki pusztalle. Ajamme Gödöllö'n, Gyön-
gyös'in ja Fiizesabony'n kautta Hortobägy'in. Unkari, sen puszta, sen kansa, veljes-
kansamme, astuu aidoimmassa muodossaan silmäimme eteen. Tuollaseisoo paimen vii-
tassaan, tuollakiitää hevoslauma. Tämä on Unkaria. Pysähdymme pusztan ravintolaan.
Unkarilaista ruokaa, mustalaissoittoa, csardas . Illalla saavumme kuuluun
Debreceniin, illastamme ja yövymme siellä. Perjantaina tutustumme Debrecenin näh-
tävyyksiin ja iltapäivällä palaamme Budapestiin. Matka on suuremmoinen ja siitä
jää unohtumaton muisto mieliin.



Kahdeksi seuraavaksi päiväksi, lauantaiksi ja sunnuntaiksi, ei ole varattu
kiinteätä ohjelmaa, joten kukin voi vapaasti ja haluamallaan tavalla viettää
aikaansa, ja opas neuvoineen on kaikkien käytettävissä. Näinä päivinä sisäl-
tyy luonnollisesti hotelli, aamiainen ja illallinen ohjelmaan.

Maanantaina lähdemmepaluumatkalle. Astumme junaan, ja illalla olemme
taas Berliinissä. Tämä paluumatka tehdään aivan eri tietä kuin menomatka,
joten meillä on taas paljon mielenkiintoista katseltavaa junan ikkunoista:
kaunis Zilina ja suuri Breslau ohitetaan, päivällinen nautitaan ravintolavau-
nussa ja niin kuluu matka hauskasti läpi kauniiden seutujen.

Tiistaina on matkalaisillataas tilaisuus katsella Berliiniä, tällä kertaa perus-
teellisemminkin. Kiinteätä ohjelmaa ei ole varattu. Asunto keskikaupungilla,
aamiainen ja päivällinen tulevat kuitenkin osanottajille valmiiksi järjestettyinä.
Keskiviikkona lähdemme sitten Stettiniin, jossa astumme kotoisen Ariadnen
kannelle. Kaksipäiväisen virkistävän ja raikkaan merimatkan jälkeen saa-
vumme perjantaina päivällä Suomeen uusia kokemuksia ja näkemyksiä saa-
neina. Tunnemme, että olemme käyttäneet lomamme parhaalla mahdollisella
tavalla.

Ohielmaan sisältyy kaikki matkat laivalla turistiluokassa ja parhaissa
pikajunissa 111 luokassa, asunnot hyvissä hotelleissa, ruoka, opastus koko matkan
ajan, kaikki kiertoajelut ja tavaroiden kuljetukset, pääsymaksut, verot ja juoma-
rahat. Juomat eivät sisälly hintaan.

Matkan hinta kaikkineen, mitä siihen on mainittu sisältyvän, on Mk
5.550: — ja on se suoritettava ennen 14. 5.

Matkalle ilmoittautuminen on tehtävä ennen toukokuun 14 päivää.
Ilmoittauduttaessa on mainittava täydelliset nimet, arvo t. ammatti, osoite ja
puhelinnumero. Koska osanottajamäärä on rajoitettu, huomioidaan ilmoit-
tautuneet siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat. On siis syytä varata pääsy mat-
kalle mahdollisimman ajoissa.

Ilmoittautuessa on suoritettava ennakkomaksu Mk 500:—. Muita ilmoit-
tautumisia ei oteta huomioon.

Passi. Tätä matkaa varten tarvitaan ulkomaanpassi, jonka hankinnasta
on jokaisen itse huolehdittava. Passi on lähetettävä toimistoomme ennen 14. 5.
Passit jaetaan takaisin lähtöpäivän aamuna toimistossamme, jonne kokoonnu-
taan matkalle lähtöä varten klo 8.30.

Raha. Matkalle tulee varata yksityistä tarvetta varten ulkomaanrahaa.
Saksaa varten saadaan toimistostamme matkamarkkashekkejä, joita käyttä-
mällä kustannukset huomattavasti pienenevät, koska matkamarkka on, kuten
tunnettua, hyvin halpa. Matkamarkkashekkejä saadaan toimistostamme
samaan kurssiin kuin pankeistakin ja voivat maaseudulta saapuvat osanottajat
ostaa shekkinsä vielä lähtöpäivän aamunakin.

Muita maita varten on parasta ottaa mukaan jonkin verran asianomaisten
maiden valuuttaa.

Tiedustelut. Kaikki tätä matkaa koskevat tiedustelut on osoitettava
Matkatoimisto Kaleva Oy:lle, osoite Heikinkatu 9. Helsinki. Puhelin 39 111.
(Seuramatkaosasto.)
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