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Itävallan kulttuurikeskus Wien on upea kohde linnoineen, 
palatseineen ja teattereineen. Näe Hofburgin linna, 
Stephansdomkatedraali, lukuisat kirkot ja museot, 
vieraile Praterin huvipuistossa ja Heurigenviinituvassa.

Wien on kaunis sekoitus uutta ja vanhaa, täynnä 
menneen ajan lumoa ja kuninkaallista hienostu-
neisuutta  Taiteella ja kulttuurilla on pitkät perin-

teet: kaupunki on täynnä maailman parhaimpiin 
kuuluvia teattereita ja oopperaesityksiä  

Wien on tunnettu myös monipuolisesta 
ruoka- ja kahvilakulttuuristaan  Miltei 
jokaisen kahvilan ruokalistalta löytyy 
perinteikäs suklainen Sacher-kakku, 
joka ei esittelyjä kaipaa Wien on 
kaupunki, joka varastaa sydämesi ja 

kumartaa kauniisti jälkeenpäin!

WiEn 

Regina 
Ringstrassella kävelymatkan päässä 
kulttuurinähtävyyksistä ja keskustan ostos-
alueilta  päärautatie- ja metroasema lähellä  
Suuret, kodikkaat huoneet: kylpy/suihku, 
wc, tietokoneliitäntä, satelliitti-tv, radio, 
puhelin, minibaari, hiustenkuivaaja  Baari  ja 
perinteisen tyylinen ravintola 

Tyrol 
keskeinen sijainti Mariahilferstrassen ostoskadun 
varrella  kävelymatka historialliseen keskustaan  
Tyylikkäät, modernit huoneet: suihku/kylpy, wc, 
tietokoneliitäntä, satelliitti-tv, radio, puhelin, 
ilmastointi, minibaari, hiustenkuivaaja  Elegantti 
aamiaishuone, solarium, sauna, kauneushoitola, 
autonvuokraus, pesulapalvelu 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -9 1
helmi -3 3
maalis -1 8
huhti 6 15
touko 10 19
kesä 14 23
heinä 14 25
elo 15 24
syys 11 20
loka 7 14
marras 3 7
joulu -1 3

Tonavan helmi on vehreä kaupunki, joka on kuuluisa  
 kylpyläperinteestään, vilkkaasta kauppahallistaan, upeista 
luolista ja maukkaasta gulassista. Viehättävä tapa nähdä 
Budapest on tunnelmallinen illallisristeily Tonavalla.

Upeiden kylpylöiden, mielenkiintoisten kahvi-
loiden, herkullisen ruoan ja maistuvien viinien 
luvattu kaupunki on levittäytynyt Tonavan molem-

min puolin: Buda ja pest on yhdistetty toisiinsa 
ketju sillalla, joka on yksi kaupungin tun-

netuimpia symboleja  Vanhin osa, Linna-
vuori, on Budan puolella, missä mukula-
kivikujien varsilla on pikkukauppoja 
ja paljon nähtävää  pest on kaupungin 
uudempi osa ja liikekeskusta  Buda-
pestissa on nähtävää pitemmäksikin 
aikaa, eikä hintataso päätä huimaa!

BudApEST 

Matyas Hotel 
Sijaitsee Erzsébetsillan luona lähellä Feren-
ciekin aukiota  hotellissa on 24h vastaanotto, 
baari, neuvotteluhuoneet, autonvuokraus, ret-
kipalvelu ja lisämaksusta tallelokero ja Wi-Fi  
hotellissa on kuuluisa Mathiaksen kellarira-
vintola  kaikissa huoneissa on satelliitti-TV, 
puhelin, radio, minibaari ja amme/suihku 

Zara Boutique Hotel 
Sijaitsee keskustassa, 50 m Tonavasta, kuuluisalla 
Vaci utca -kadulla lähellä satoja putiikkeja, kaup-
poja, kahviloita ja ravintoloita  hyvät kulkuyhteydet 
julkisilla kulkuneuvoilla  hotellissa on 24h vastaan-
otto, business centre, kokoustilat, baari, huonepal-
velu ja maanalainen parkkihalli  huoneissa mm  
ilmastointi, kylpyhuone, TV ja lisämaksusta internet  

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -2 2
helmi -2 4
maalis 2 10
huhti 7 17
touko 11 22
kesä 15 26
heinä 16 28
elo 16 27
syys 12 23
loka 7 16
marras 3 8
joulu -1 4


