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1  JOHDANTO  

Tämän opinnäytetyön idea syntyi suorittaessani harjoittelua keväällä 2011 Helsingissä matka-

toimisto Nordic Ferry Centerissä, josta tuli toimeksiantajani. Työ oli toiminnallinen projekti, 

jonka käytännön osuuden tein suurimmaksi osaksi harjoittelun aikana.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalleni ryhmäretkimateriaali Unkariin ryh-

mämyyntiosaston käyttöön. Retkimateriaalin pohjana oli Nordic Ferry Centerin unkarilaisen 

yhteistyökumppanin retkivalikoima. Materiaali haluttiin tehdä, koska sen tavoitteena on no-

peutta ryhmämyyntiosaston työskentelyä. Lisäksi materiaalista on hyötyä asiakkaalle, sillä hä-

nellä on helpompi kerätä matkaan lähtevä ryhmä, koska materiaalista käy hyvin ilmi esimerk-

kejä, mitä kaikkea Unkarissa voi nähdä. Valmis materiaali sisältää 32 erillisen retken kuvauk-

sen hintatietoineen ja sisältöineen. Retket ovat jaoteltu omiksi ryhmikseen niiden teeman 

mukaan, esimerkiksi museovierailut ja kokopäiväretket omina ryhminään. 

Tuotekehitys on yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta olennainen osa sen toimintaa. 

Etenkin matkailualalla vaihtelua sesonkien välillä on paljon ja muoti-ilmiöt muuttuvat nope-

asti. Myös alan ulkopuoliset tekijät, kuten talouden nousu- ja laskusuhdanteet, vaikuttavat 

liiketoimintaan. Matkailualan yritys, joka jatkuvasti kehittää uusia tuotteita ja parantaa jo 

olemassa olevia, pystyy parhaiten vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön. 

Tämän opinnäytetyön teoriaosuus alkaa esittelyllä toimeksiantajastani Nordic Ferry Centeris-

tä. Seuraavassa kappaleessa on esitelty Unkaria matkailumaana, sen historiaa, tärkeimpiä ve-

tovoimatekijöitä ja tämän hetkistä tilannetta. Sen jälkeen on käsitelty tuotekehityksen proses-

sia matkailuyrityksessä. Tuotekehityksen prosessin rinnalla on kerrottu tekemäni ryhmäret-

kimateriaalin etenemisestä, jossa selviää vaiheittain, miten ryhmäretkimateriaalin tekeminen 

on edennyt. Prosessin kuvaaminen alkaa tarkastelemalla tuotekehityksen syitä, jonka jälkeen 

tulee yksi malli tuotekehityksen prosessista, jota tässä opinnäytetyössä käydään läpi. 
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2  NORDIC FERRY CENTER OY 

Nordic Ferry Center on osakeyhtiömuotoinen yksityinen suomalainen matkatoimisto. Se si-

jaitsee Helsingissä Pieni Roobertinkadulla aivan keskustan tuntumassa. Nordic Ferry Center 

on perheyritys ja sen juuret ovat vuodessa 1961, jolloin suvun ensimmäisen matkatoimiston 

perusti Jaakko Leppäluoto. Hän on nykyisen omistajan Tia Pajalan isoisä. Matkatoimiston 

palveluksessa on lähes 40 työntekijää, ja liikevaihto vuonna 2010 oli kymmenen miljoonaa 

euroa. (Hemmilä 2011.) 

Nordic Ferry Centerin pääpainona on pitkään ollut laivamatkustus. Se toimii venäläisen St. 

Peter Line –varustamon pääedustajana Suomessa ja lisäksi Ruotsissa. St. Peter Line järjestää 

viisumivapaita risteilyitä kahdella aluksellaan Helsingistä ja Tukholmasta Pietariin. Pietarin 

risteilyjen lisäksi Nordic Ferry Center toimii jälleenmyyjänä muille varustamoille, joista mer-

kittävin on Finnlines. (Hemmilä 2011.) 

Yksi Nordic Ferry Centerin tuotemerkeistä on OK-Matkat, jonka se osti omistukseensa 

vuonna 2009. Alun perin 1982 perustettu OK-Matkat on kotimainen matkajärjestäjä, jonka 

valikoimissa on opastettuja kaupunki- ja elämyslomia sekä erilaisia kauko- ja teemamatkoja. 

OK-Matkat tarjoaa matkoillaan monipuolisen valikoiman retkiä, ja niistä pitävät huolta erit-

täin ammattitaitoiset oppaat. OK-Matkat järjestää opastettuja kaupunkilomia ympäri vuoden 

esimerkiksi Prahaan, Budapestiin, Ljubljanaan ja Krakovaan. (Hemmilä 2011; OK-Matkat, 

n.d.) 

Edellä mainittujen matkojen lisäksi Nordic Ferry Centerin tuotteisiin kuuluu matkojen verk-

komyyntiä Matkapaikka.fi –sivuston kautta. Sivusto perustuu alun perin Irlannissa kehitet-

tyyn matkanvarausjärjestelmään, jossa asiakas itse räätälöi matkapakettinsa. (Hemmilä 2011.) 

St. Peter Lineen ja OK-Matkoihin kuuluvat sekä yksittäis- että ryhmämyyntiosastot. Yksit-

täismyynnissä myydään valmiita matkoja ja ryhmämyynnissä räätälöidään asiakkaiden toivei-

den mukaisia matkapaketteja yli kymmenen henkilön ryhmille. Tekemäni ryhmäretkimateri-

aali on OK-Matkojen ryhmämyyntiosastoa varten. (Nordic Ferry Center 2011.) 
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3  UNKARI 

Unkarin tasavalta sijaitsee Keski-Euroopan kaakkoisosassa. Se on sisämaavaltio, ja sen seit-

semän naapurivaltiota ovat Slovakia, Romania, Ukraina, Serbia, Kroatia, Slovenia ja Itävalta. 

Pinta-alaltaan maa on noin 93 000 km2 ja asukkaita on kymmenen miljoonaa. Unkari liittyi 

Euroopan Unioniin vuonna 2004. Maan virallinen kieli on unkari ja rahayksikkö on Unkarin 

forintti. (Euroopan unionin portaali, n.d.) Pääkaupungissa Budapestissa asukkaita on noin 

1 800 000. Seuraavaksi suurimpia kaupunkeja ovat Debrecen, Miskolc ja Szeged, mutta ne 

ovat jo huomattavasti pienempiä, sillä asukkaita kussakin on hieman yli tai alle 200 000. 

(Suomen suurlähetystö 2010.) 

   

Kuvio 1. Unkarin kartta. (Hungary. 2000.) 

Unkari jakaantuu hallinnollisesti 19 lääniin, ja kaupunkeja maassa on lähes 300. 

Valtionpäämiehenä toimii presidentti ja kansaa edustaa yksikamarinen parlamentti. 

Unkarilaisista melkein kaksi kolmesta asuu kaupungeissa, mutta kaupungistumisen sijaan 

varakkaat unkarilaiset muuttavat kaupunkien ulkopuolelle. Unkari on hyvin 

pääkaupunkikeskeinen maa muiden kaupunkien ollessa huomattavasti Budapestia pienempiä. 

(Suomen suurlähetystö 2011.)  
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3.1  Historia 

Unkarilaisten sukujuuret nykyisen Unkarin paikalla alkavat 800-luvulta. Vuonna 1000 Unkari 

sai ensimmäisen kuninkaansa, Pyhän Tapanin, joka käännytti kansan kristinuskoon ja loi pe-

rustan maan kirkkolaitokselle. Unkarin taloudessa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtui 

tuolloin niin paljon muutoksia, että sitä pidetään koko valtion symbolisena perustamisena. 

Tämä ajanjakso loppui vuonna 1241, kun mongolit hyökkäsivät maahan ja tuhosivat suu-

rimman osan silloisista kaupungeista. (Suomen suurlähetystö 2010.) 

Aina 1500-luvulle Unkaria ovat hallinneet erilaiset hallitsijasuvut ja maa oli kuningaskunta. 

Vuonna 1526 unkarilaiset hävisivät merkittävät taistelut turkkilaisille, joiden valtakausi Unka-

rissa alkoi. Maa myös jakaantui kolmeen osaan. Turkkilaisvallan aika kesti 1700-luvulle, jol-

loin alkoi Itävalta-Unkarin aikakausi, Unkari joutui Itävallan ja Habsburgien alaisuuteen. Itä-

vallan ja Unkarin vuonna 1867 sopiman kaksoismonarkian aikaa kesti aina toiseen maailman-

sotaan asti. Sitä ennen eri hallitsijoiden vallassa mailla oli enemmän tai vähemmän rauhallista 

yhteiseloa. (Suomen suurlähetystö 2010; Luoto 2001, 27 – 31.)  

Ensimmäisessä maailmansodassa kaksoismonarkia taisteli Saksan rinnalla, jonka jälkeen Itä-

valta-Unkari hajosi. Unkarista tuli vahvasti äärioikeistolainen maa, ja se oli Saksan liittolainen 

myös toisessa maailmasodassa. Keskitysleireistä kärsivät myös sadat tuhannet Unkarin juuta-

laiset. Sodan jälkeen maa siirtyi sosialistisen Neuvostoliiton etupiiriin. (Suomen suurlähetystö 

2010.) 

Vuonna 1956 Unkarissa tapahtui kansannousu ja maa oli keskipisteenä maailmanpolitiikassa. 

Maassa käytiin verisiä taisteluja neuvostojoukkoja vastaan, kun puna-armeija yritti kukistaa 

kansannousun. 1989 Unkari julistautui tasavallaksi. Vuotta myöhemmin Unkarissa käytiin 

myös vapaat vaalit, joilla valittiin maalle johto, ja tästä vuoden päästä maasta poistuivat vii-

meisetkin neuvostojoukot. (Suomen suurlähetystö 2010; Luoto 2001, 38.) 

3.2  Kulttuuri 

Unkarissa on kulttuurilla vahva asema ja sitä arvostetaan paljon. Kirjallisuudesta löytyy mo-

nia tunnettuja ja kansainvälisestikin arvostettuja kirjailijoita. (Suomen suurlähetystö 2010.) 

Klassinen musiikki ja unkarilainen kansanmusiikki ovat tunnettuja ympäri maailman, ja nii-
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den lisäksi Unkarin konserttisaleissa esiintyy paljon ulkomaalaisia muusikkoja ja tanssijoita. 

Kansanmusiikkiesitykset ovat suosittuja matkailijoiden keskuudessa. (Budapest, Pieni matka-

opas n.d.) 

Oopperalla on Unkarissa yli 300-vuotinen historia. Oopperatalo Budapestiin rakennettiin 

vuosina 1875–1884. (Hungarian state opera n.d.) Samassa rakennuksessa toimii myös kansal-

lisbaletti. Itse valtionoopperan rakennusta pidetään yhtenä Budapestin kauneimmista raken-

nuksista, ja se on suosittu vierailukohde ilman näytöksissä käymistä. Unkarissa järjestetään 

lisäksi useita pop- ja rockkonsertteja ja festivaaleja klassisen musiikin, jazzin, kansanmusiikin 

ja oopperan lisäksi. (Budapest, Pieni matkaopas n.d.) 

Kuvataiteessa unkarilaiset ovat olleet vuosisatojen ajan menestyksekkäitä. Renessanssin ja 

barokin aikakausilla kirkon vahva rooli näkyy eri taiteenlajeissa, mutta erityisesti arkkitehtuu-

rissa. Romantiikan aikakaudella 1800-luvulla historialliset ja eri lajityylien taiteet saivat lopul-

lisen sysäyksen. Unkarilaisessa taiteessa on useita eri tyylisuuntauksia vahvasti edustettuina. 

(Hungary by europe-cities 2004–2011.) Vahvan taidehistorian ansiosta Unkarista löytyy erit-

täin paljon näyttelyitä, museoita ja kulttuurikeskuksia (Budapest, Pieni matkaopas, n.d.). 

Unkarin arkkitehtuuri on saanut vaikutteita ympäri maailmaa. Pienellä alueella yhdessä kau-

pungissa on nähtävissä vaikutteita useilta eri vuosisadoilta. Hallitsijoiden ja eri ajanjakson 

vaikutuksen ansiosta arkkitehtuurista löytyy esimerkkejä roomalaisajan raunioista, keksiaikai-

sista linnoista, barokkityylisistä palatseista jugendtyyliin ja nykyaikaisiin rakennuksiin. Muinai-

sia linnoja ja vuosisatoja vanhoja taloja löytyy ympäri Unkaria, joista monet on kunnostettu 

hotelleiksi. (Hungarian National Tourist Office 2011.) 

3.3  Matkailu Unkarissa 

Matkailu kuuluu Unkarissa maan tärkeimpiin elinkeinoihin (Luoto 2001, 19). Matkailuteolli-

suus muodostaa maan bruttokansantuotteesta 8 – 8,5 %, ja sen lasketaan työllistävän lähes 

puoli miljoonaa henkilöä. Merkittävä osa kaupungeissa tehdyistä investoinneista ja kehityk-

sistä on tehty turismiin liittyen viimeisten vuosien aikana (Budapest Airport 2009.) 

Vilkkain matkustussesonki Unkarissa on kesä-elokuussa, mutta matkoja tehdään kuitenkin 

paljon ympäri vuoden. Maaliskuussa oleva kevätfestivaali käynnistää monipuolisen kulttuu-
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riohjelmien tarjonnan Budapestissa, jonka jälkeen kulttuuria on runsaasti tarjolla pitkälle syk-

syyn. (Suomi-Unkari seura 2008; Luoto 2001, 39.) 

Suomalaisille matkailijoille mieluisat kesäiset ilmat alkavat Unkarissa jo huhtikuun alussa ja 

lämmintä riittää aina lokakuulle saakka. Sateisinta on touko-kesäkuussa, mutta kokonaisuu-

dessaan Unkari on melko vähäsateinen. (Luoto 2001, 39.) Mannerilmaston johdosta kesällä 

lämpötila voi nousta jopa 40 celsiusasteeseen. Talvella maassa voi olla kuitenkin lunta ja pak-

kasta. (Suomen suurlähetystö 2011.) 

Suomalaisten keskuudessa Unkari ja etenkin sen pääkaupunki Budapest on ollut suosittu 

kaupunkilomakohde. Sijainti Suomeen nähden on lähellä, sillä lento Helsingistä Budapestiin 

kestää vain reilut kaksi tuntia. Suomalaiset pitävät Unkarista esimerkiksi sen monipuolisen 

kulttuuritarjonnan sekä ruoka- ja viiniperinteiden vuoksi. (Suomi-Unkari seura 2008.) 

3.4  Tärkeimmät vetovoimatekijät 

Budapest, Unkarin pääkaupunki, on koko maan matkailun keskipiste. Kaupungilla on yli tu-

hatvuotinen kulttuuri, jonka merkkejä on yhä nähtävissä. Kaupungin muodostaa kaksi osaa, 

Buda ja Pest, jotka yhdistettiin Budapestiksi vuonna 1873. Kaupunki levittäytyy Tonava-joen 

molemmin puolin. Budapestissa on monia erittäin tunnettuja nähtävyyksiä, kuten maailman 

toiseksi suurin parlamenttitalo, kuninkaanlinna, Gellértin kukkula ja maailman toiseksi suurin 

synagoga. (Hungarian National Tourist Office 2011a; Budapest 2006, 17.) 

Unkarin länsiosassa sijaitseva Balaton on Keski-Euroopan suurin järvi. Järvi ympäristöineen 

on yksi tärkeimpiä ja arvokkaimpia matkailualueita Unkarissa. (Hungarian National Tourist 

Office 2011b.) Matkailijoiden keskuudessa alueesta tekee suositun järveä ympäröivät pitkät 

hiekkarannat ja kaunis ympäristö. Alueella on myös terveyslähteitä, ja ilmasto on suotuisa 

lomanviettäjille. (Luoto 2011, 167.) 

Pusta on Keski-Euroopan suurin ruohikkoalue ja samalla suurin suojelualue. Itäisessä Unka-

rissa sijaitsevan alueen pinta-ala on 800 km2 ja se on eläimistöltään hyvin runsas. UNES-

CO:n maailmaperintöluetteloon listatulla alueella pääsee tutustumaan paikallisiin maanviljeli-

jöihin. Pustalla on tunnettuja hevostiloja, ja erilaiset ratsastusretket tasangolla ovat suosittuja. 

(Hungary guide Discover Hungary! 2009.) Muita itäisen Unkarin tunnettuja matkakohteita 
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ovat Tisza-järvi sekä Kecskemétin, Szegedin ja Debrecenin kaupungit. (Hungarian National 

Tourist Office 2011c.) 

Unkarin koillisosassa sijaitsevalla Eger-Tokaj’n alueelta löytyvät muun muassa maan korkein 

vuori ja pienin kylä. Unkari on tunnettu viinimaa, ja erityisesti tämä alue on tunnettu viinin-

viljelysalueistaan. Historiallisella Tokaj’n viininalueella on viljelty viinejä jo 450 vuotta. Monet 

matkailijat suuntaavat juuri tälle alueelle tutustumaan viinikellareihin ja maan tunnetuin viini 

Egri Bikavér eli ”Härän veri” on myös täältä kotoisin. Suosittu matkailukohde on kaunis ba-

rokkityylinen Egerin kaupunki, jossa on paljon historiallisia monumentteja. Alueella sijaitsee 

myös Unkarin kolmanneksi suurin kaupunki Miskolc ja musta-valkoisista taloistaan tunnettu 

perinteinen kylä Hollókö. (Hungarian National Tourist Office 2011d.) 

Kylpyläkulttuurilla on Unkarissa pitkät perinteet. Koko maassa on yli 450 kuumaa lähdettä ja 

niistä 120 sijaitsee Budapestissa. Kylpylöitä Unkarissa on paljon ympäri maata ja osa niistä 

on hyvinkin vanhoja. Matkailijoiden keskuudessa erilaiset terveyskylpylät ovat suosittuja lo-

manviettokohteita. (Luoto 2011, 293 – 294.) 

3.5  Unkarin taloustilanne 

Euroopassa vallitsevan epävakaan taloustilanteen seurauksena myös Unkarissa eletään talou-

dellisesti epävarmoja aikoja. Lisäksi Unkarissa oli paha finanssikriisi vuoden 2008 syksyllä, 

joka korjautui vasta kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n avulla. Vaikka Unkari ei kuulukaan 

euroalueeseen, sen talous on hyvin riippuvainen muun Euroopan ja muun maailman talou-

dellisesta kehityksestä. (FIM 2011.) 

Unkarin taloudellinen tilanne ei ole vieläkään vahvistunut vuoden 2008 olleen finanssikriisin 

jäljiltä. Unkarin oma valuutta forintti on heikentynyt huomattavasti suhteessa euroon, ja osa 

unkarilaisista haluaisi maan liittyvän Euroopan Unionin yhteiseen rahaliittoon. Heikkenevän 

talouden tilanteen takia osa unkarilaisista uskoo, että euro auttaisi välttymään samanlaiselta 

velkakriisiltä, mikä Kreikassa vallitsee. (Majaniemi 2010.) Vuonna 2011 julkaistussa Talous-

elämä-lehden artikkelissa käy ilmi, että Unkari painii edelleen talousongelmien kanssa, eikä 

sen liittyminen euroon ole edennyt. Unkarin ulkomaanvelka on suuri ja työttömyysaste on 

korkea. Myös talouskasvu on hidasta. (Majaniemi 2011.) 
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Vaikean taloudellisen tilanteen vaikutuksia matkailuun on hankalaa arvioida. Jos Unkarin ti-

lanne pahenee entisestään kohti velkakriisiä, voi se mahdollisesti karkottaa matkailijoita. 

Korkean työttömyyden ja taantuman takia palveluiden määrä ja taso saattavat heikentyä. 

Kreikassa velkakriisi on aiheuttanut levottomuuksia esimerkiksi pääkaupunki Ateenassa, 

mutta turistien suosimilla alueilla, kuten saarilla, levottomuuksia ei ole ollut eikä velkakriisi 

ole ainakaan vielä aiheuttanut Kreikan suosion laskua lomakohteena (Luukkonen 2011). Un-

karissa taas velkakriisi ja siitä aiheutuvat levottomuudet saattaisivat vähentää matkailua, kos-

ka siellä matkailijat suuntaavat kaupunkeihin ja etenkin pääkaupunki Budapestiin. 
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4  MATKAILUYRITYKSEN TUOTEKEHITYS 

Yrityksen liiketoiminnasta tuotekehitys on olennainen osa. Tuotekehityksestä on huolehdit-

tava jatkuvasti, ja onnistunut tuotekehitys on yksi merkittävimmistä tekijöistä menestyvän 

yrityksen taustalla. (Jokinen 2001, 9.) Menestyvän yrityksen toiminnassa kehitystyö on tuo-

tannon, myynnin ja markkinoinnin sekä taloushallinnon rinnalla yhtä tärkeässä roolissa. Yri-

tyksen koosta tai toimialasta riippumatta nämä kaikki ovat olennainen osa yrityksen toimin-

taa. (Välimaa, Kankkunen, Lagerroos & Lehtinen 1994, 7 – 9.) 

Tässä tuotekehitysprosessin kuvauksen yhteydessä kerron projektistani, joka oli ryhmäretki-

materiaalin kokoaminen toimeksiantajalleni Nordic Ferry Centerille Unkarin osalta. Työn 

taustalla oli unkarilaisen yhteistyökumppani OK-World’n lähettämä englanninkielinen mate-

riaali retkistä, joita heillä on tarjolla Unkarissa. Minun tehtäväni oli tehdä tästä materiaali 

suomeksi, jonka matkatoimiston ryhmämyynnin työntekijä pystyy hyödyntämään työssään ja 

lähettämään sen asiakkaille. 

4.1  Matkailutuote 

Matkailuyrityksen tuotekehityksen kannalta on tärkeää tietää, mitä matkailutuote tarkoittaa. 

Matkailutuote on palvelu, joka on aineetonta ja se tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. 

Tämän johdosta matkailutuotetta ei voi myöskään varastoida tai patentoida, mutta siihen voi 

liittyä aineellisia osia, kuten ruokailu. Matkailutuote on paketti, joka koostuu kohteen veto-

voimatekijöistä, kohteen palveluista, saavutettavuudesta, kohteen mielikuvista ja hinnasta.  

(Komppula & Boxberg 2002, 10 – 11.)  

Palvelualalla on tavallista, että niiden kysyntä ja tarjonta on eriaikaista. Matkailupalveluiden 

kysyntä on korkea yleisinä loma-aikoina, mutta palvelujen tuottaja ei voi olla varma tarjon-

nastaan, jos tuotteen toteutuminen riippuu esimerkiksi sääolosuhteista. Matkailupalvelusta ei 

jää asiakkaalle mitään konkreettista tavaraa, vaan palvelusta saadaan kokemuksia, jotka vaih-

televat asiakkaiden mukaan. (Komppula & Boxberg 2002, 11.) 

Palvelutuotteet ovat aina ainutkertaisia tapahtumia, joita tuottajat tekevät useista yksittäisistä 

tapahtumista ja prosesseista. Matkailutuote ei ole siis pelkkä lentomatka tai yöpyminen hotel-
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lissa, vaan se on paketti erilaisia osatekijöitä, joista kokonaisuus syntyy. Matkailutuotteen, 

kuten kaikkien muidenkin palvelutuotteiden, onnistuminen riippuu useista tekijöistä, joihin 

palvelujen tuottajan on usein mahdotonta vaikuttaa. Onnistumisen määrittelee lopulta asia-

kas, jonka kokemus palvelusta voi olla joko myönteinen tai kielteinen. (Suontausta & Tyni 

2005, 133 – 135.) 

4.2  Tuotekehitysprosessi 

Tuotekehityksen prosessi lähtee matkailuyrityksessä liikkeelle jostakin ideasta, joka on yrittä-

jän oma tai saatu asiakkaalta. Uudella idealla on tarkoitus kehittää yrityksen toimintaa. Ilman 

tuotekehitysprosessia hyväkin idea jää kuitenkin vain ajatuksen tasolle eikä sitä saada koskaan 

valmiiksi myyntiin päätyväksi tuotteeksi, jolla on hinta, kohderyhmä ja markkinat. (Komppu-

la & Boxberg 2002, 92.) 

Tuotekehitys on vaiheittainen tapahtuma, jossa suunnittelu on keskeinen osa. Palvelun kulut-

taja on tärkeää tuntea hyvin ja tuottajalla on oltava kyky asettua asiakkaan rooliin. Matkailu-

palveluihin ja palvelutilanteen onnistumiseen vaikuttaa aina useita elementtejä, jotka täytyy 

ottaa huomioon. (Borg, Kivi & Partti 2002, 133 – 134.) 

Ryhmäretkimateriaalin kokoamisella oli ollut tarvetta toimeksiantajayritykselläni jo pidem-

män aikaa, mutta sitä ei oltu tehty lähinnä ajanpuutteen vuoksi. Prosessi lähti liikkeelle, kun 

yrityksen työntekijä Jaana Sinisalo ehdotti minulle kyseisen työn tekemistä harjoitteluni yh-

teydessä. Retkiin valittiin ensin kunkin retken osalta sisältö eli vierailukohteet ja sitten kirjoi-

tettiin suomenkielinen kuvaus retkestä. Jokaiseen retkeen valittiin sopivia vierailukohteita, 

kuten museoita. Valinnat tehtiin aina huomioiden, mitkä sopivat retken luonteeseen. Retken 

kestosta riippuen ne sisältävät myös ruokailun tai kahvittelun. Retkikuvauksen lisäksi laskin 

jokaiselle retkelle hinnan Nordic Ferry Centerin omalla hinnoittelukalkyylilla 

4.2.1  Tuotekehityksen syyt 

Yrityksen tuotekehityksen taustalla on tarve pysyä muuttuvien markkinoiden mukana. Ky-

synnän muuttuessa yrityksen täytyy osata vastata sopivalla tarjonnalla. Menestyvä yritys ke-
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hittyy koko ajan ja luo uusia tuotteita markkinoille. Myös olemassa olevia tuotteita täytyy ke-

hittää. (Komppula & Boxberg 2002, 94.) 

Asiakaslähtöisessä tuotekehittelyssä asiakkaan tarpeet ovat lähtökohtana tuotteiden kehittä-

miselle (Borg ym. 2002, 129). Jokaisella ihmisellä on samantyyppiset tarpeet, jotka voidaan 

ryhmitellä. Tunnettu Maslow’n tarvehierarkia ryhmittelee ihmisten tarpeet eri tasoille alhaalta 

ylöspäin, kuten alla olevasta kuviosta käy ilmi. 

 

 

   – Itsensä  
kehittämisen  
  tarpeet 

– Pitämisen ja  
arvostuksen tarpeet 

– Sosiaaliset tarpeet 

– Turvallisuuden tarpeet 

– Hengissä pysymisen tarpeet 

Kuvio 2. Maslow’n tarvehierarkia (Holloway 1998, 57). 

Tarvehierarkia auttaa tunnistamaan asiakkaiden erilaisia tarpeita, joista osa on selkeästi fyysi-

siä ja osa taas henkisiä. Maslow’n tarvehierarkian pohjalta voidaan liittää eri tasoille asiat, joi-

ta matkailualalla voidaan hyödyntää. Hengissä pysymiseen liittyvät fyysiset edellytykset ovat 

ruoka, juoma ja lepo. Kun perustarpeet on saavutettu, halutaan tyydyttää astetta ylemmän 

tason tarpeet. Turvallisuuden tarpeeseen matkailussa voidaan vastata tarjoamalla suojaa, 

opastusta ja rauhaa. Näiden jälkeen tulevat sosiaaliset tarpeet, joita tyydyttävät ryhmään kuu-

lumisen tunne, rakkaus ja matkaseura. Arvostuksen tarvetta asiakas saa asemasta, rooleista, 

saavutuksista ja statuksen kasvattamisesta. Tarvehierarkiassa ylimpänä olevaan itsensä kehit-

tämisen tarpeeseen voidaan tarjota kokonaisvaltaisia elämyksiä, kun asiakas haluaa etsiä itse-

ään, toteuttaa omaa luonnettaan tai kouluttautua. (Borg ym. 24 – 25; Verhelä 2000, 96.) 

Yrityksen näkökulmasta tuotekehitystä tehdään, kun halutaan lisätä myyntiä. Laajalla tuoteva-

likoimalla saavutetaan laajempi asiakaskunta tai vanhalle asiakaskunnalle uudistetaan jo ole-
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massa olevia tuotteita. Yrityksen tulee myös osata reagoida markkinatilanteiden muutoksiin, 

joihin se ei itse pysty vaikuttamaan. Asiakkaiden kulutustottumukset muuttuvat myös nope-

asti, ja näihin muutoksiin vastanneet yritykset pärjäävät markkinoilla. Erityisesti matkailualal-

la erilaisten harrastusten muoti-ilmiöt vaihtelevat melko nopeasti ja kasvattavat kysyntään 

asiakkaiden keskuudessa. Kilpailutilanne markkinoilla on myös syy, miksi yritysten on uudis-

tuttava. Yrityksen täytyy pystyä erottumaan kilpailijoistaan ja uudistuttava, jotta asiakkaiden 

mielenkiinto säilyy. (Komppula & Boxberg 2002, 94 – 95.) 

Kaikilla tuotteilla on markkinoilla pysymisaika, mikä täytyy ottaa huomioon tuotekehitykses-

sä ja siinä, kuinka nopeasti uusia tai uudistuneita tuotteita yrityksen on pystyttävä tuomaan 

markkinoille. Tuotteen pysymistä markkinoilla voidaan kuvata elinkaarella. Tuotteen elinkaa-

ri alkaa tuotekehitysvaiheesta, jolloin sitä suunnitellaan, kehitellään ja testataan. Tämä vaihe 

voi kestää hyvinkin pitkään ja kustannukset yritykselle ovat suuria.  Kun uusi tuote kehittelyn 

jälkeen lanseerataan markkinoille ja esitellään kuluttajille, on hinta yleensä melko korkea, 

koska tuotekehityksen kustannuksia halutaan kattaa. (Komppula & Boxberg 2002, 95.) 

Tuotteen elinkaaren kasvuvaiheessa hinta laskee hieman, koska kilpailijoita on ilmestynyt 

markkinoille. Tuottavuus on kuitenkin korkea, sillä hinta on vielä suhteellisen korkea. Kun 

tuote saavuttaa kypsyysvaiheen, sen myynti kasvaa, mutta kannattavuus alkaa olla jo heikkoa 

kiristyneen hintakilpailun takia. Tässä vaiheessa tuotetta pitäisi kehittää uudelleen, jotta sen 

myynti lähtisi uudelleen nousuun ja olisi yritykselle tuottoisa. Kehitystyö voi olla tässä vai-

heessa vaikka vain pieniä muutoksia ja parannuksia tuotteessa, mutta se saadaan näyttämään 

uudelta ja asiakkaat kiinnostuvat siitä taas.  Ilman tuotteen kehittelyä kypsyysvaiheessa oleva 

tuote siirtyy kyllästymisvaiheeseen ja sen elinkaari lähenee loppuaan. Kyllästymisvaiheessa 

oleva tuote on joutunut hintakilpailun jalkoihin, sille ei löydy enää uusia asiakkaita eikä tuote 

ole yritykselle kannattava. (Komppula & Boxberg 2002, 95 – 96.) 
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Alla olevasta kuviosta ylempi punainen kaari kuvaa myynnin määrä, joka on tuotteen kehitys- 

ja esittelyvaiheessa pieni. Myynti kasvaa kylläisyysvaiheeseen asti, jonka jälkeen se laskee jyr-

kästi. Alempi vihreä kaari kertoo myynnistä saatavaa voittoa. Tuotteen esittelyvaiheessa kulut 

ovat korkeat, joten toiminta on aluksi tappiollista. Tuotteesta saatava voitto on suurimmil-

laan, kun myynnin kasvu on voimakkainta tai se on kylläisyysvaiheessa. 

 

Kuvio 3. Tuotteen elinkaari. Tekstit suomennettu. (Mr. Dashboard 2011). 

Toimeksiantajallani Nordic Ferry Centerillä projektini lähtökohta oli olemassa olevan tuot-

teen kehittäminen. Tässä tapauksessa tarkoitus oli, että projektin kehittämisestä on hyötyä 

sekä yritykselle että asiakkaalle. Yrityksen näkökulmasta valmis ryhmäretkimateriaali nopeut-

taa ryhmämyyntiosaston työskentelyä, koska valmiin materiaalin voi liittää tarjouksiin. Asiak-

kaan näkökulmasta tarjouspyynnön tehneellä ryhmän kerääjällä on helpompi työ saada ryh-

mänsä kokoon matkaa varten. Ryhmän kerääjällä on antaa kattava materiaali retkistä, joita 

Unkarissa on mahdollista toteuttaa, ja näin empiväkin asiakas voi saada idean matkalle läh-

temisestä. Myyvällä asiakasmateriaalilla on tarkoitus houkutella uusia asiakkaita ostamaan 

lisäpalveluita matkalle lentojen ja majoituksen lisäksi.  

Tuotteen elinkaari 
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4.2.2  Tuotekehityksen prosessimalli 

Matkailuyrityksen tuotekehitys tapahtuu prosessina, jossa asiakkaan osuus on melko merkit-

tävä. Uusi tuotekehitysprosessi lähtee liikkeelle idean etsimisestä. Komppula ja Boxberg pitä-

vät tärkeinä sitä, että tuotekehitys ei lähde liikkeelle pelkästään yrityksen omista kiinnostuk-

sen kohteista, vaan asiakkaiden ja markkinoiden näkökulmasta, joista pitää olla tutkittua tie-

toa. (Komppula & Boxberg 2002, 97.) 

Uuden tuotteen kehittämisprosessin malli jakaantuu suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. 

Suunnitteluvaiheessa korostuu tuotekehityksen liittyminen yrityksen koko toimenkuvaan, 

jossa otetaan huomioon muun muassa yrityksen liikeidea ja taloudelliset seikat. Toteutusvai-

heessa tärkeitä ovat uuden tuotteen testaaminen ja kehittäminen sekä testaus markkinoilla. 

Prosessimalli ei toimi täysin tässä muodossaan kaikenlaisten palveluiden kehittämisessä, mut-

ta malli antaa hyvän pohjan ja on tarpeellinen uuden tuotteen kehittämisessä. (Komppula & 

Boxberg 2002, 97 – 98.) 

Seuraavana on Komppulan ja Boxbergin prosessimallin kaavio, joka alkaa palvelukonseptin 

kehittämisestä, jossa muun muassa ideoidaan tuotteen sisältö ja kartoitetaan yrityksen resurs-

sit. Sen jälkeen tulee palveluprosessin kehittäminen, joka sisältää esimerkiksi palvelumoduuli-

en suunnittelua ja kehittämisen sekä tuotanto- ja kulutuskaavioiden luomisen. Näiden jälkeen 

tuote testataan markkinoilla ja viedään se lopulta markkinoille. 
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PALVELUJÄRJESTELMÄN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

 henkilöstön kehittäminen 

 investoinnit palkkaan, koneisiin ja laitteisiin 

 imagon kehittäminen, yhteistyöverkostojen kehittäminen 

 

PALVELUKONSEPTIN KEHITTÄMINEN 

 ydintuotteen sisällön, asiakkaan arvon ideointi 

 asiakkaan tarpeiden ja osallistumisen arviointi 

 resurssianalyysi 

 kokemuksen sisällön hahmottaminen erilaisiksi toiminnallisiksi 

 vaihtoehdoiksi 
 

 

PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

 palvelumoduulien suunnittelu ja kehittäminen 

 tuotanto- ja kulutuskaavioiden luominen 

 prototyypin testaaminen oman henkilökunnan voimin 

 taloudellinen analyysi 

 asiakkaalle näkyvän tuotteen kuvaus 

 

 

MARKKINATESTAUS 

 tuotetarjouksen esittäminen ulkoisille testaajille 

 konkreettinen testaaminen 

 
 
 

KAUPALLISTAMINEN 

 tuote esitellään markkinoille 

 
 

 
KAUPALLISTAMINEN JÄLKEEN TEHTÄVÄ ARVIOINTI 

 
 
Kuvio 4. Tuotekehityksen prosessimallin kaavio. (Komppula & Boxberg 2002, 99). 

 

Kokoamassani ryhmäretkimateriaalissa ei ollut erikseen suunnitteluvaihetta, jossa olisi täyty-

nyt ottaa huomioon muun muassa yrityksen toimenkuva. Tämä johtuu siitä, että tuotteet oli-

vat jo käytössä olevia, eivätkä täysin uusia. Komppulan ja Boxbergin tuotekehityksen proses-
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simallista on kuitenkin näkyvissä elementtejä, jotka toteutuivat projektin tekemisessä.  Näitä 

löytyi esimerkiksi palvelukonseptin ja palveluprosessin kehittämisessä.  

4.2.3  Palvelukonseptin kehittäminen 

Palvelukonsepti tarkoittaa matkailutuotteen keskeisintä sisältöä, asiakkaan kokemaa arvoa 

tuotteesta ja yrityksen luomia edellytyksiä siitä, miten asiakas tulee kokemaan tämän. Palvelu-

konseptin taustalla ovat asiakkaan tarpeet ja motiivit matkustamiselle. (Komppula & Box-

berg 2002, 99.) Matkailijan tarpeiden analysointi ja ymmärtäminen ovat lähtökohtia koko 

tuotekehitysprosessille (Borg ym. 131). 

Uuden tuotteen kehittely lähtee liikkeelle ideoinnista. Idean syntyminen ei ole useinkaan ko-

vin yksiselitteistä, ja suuresta ideajoukosta vain muutamat päätyvät lopulta tuotteeksi asti 

markkinoille. (Kinnunen 2004, 40.) Uusista tuoteideoista reilu puolet tulee yrityksen sisältä ja 

loput jakaantuvat asiakkailta ja kilpailijoilta saaduiksi (Komppula & Boxberg 2002, 100). Asi-

akkailta saatuja ideoita uudeksi tuotteeksi voidaan pitää merkittävänä, sillä se säästää yrityk-

sen työntekijöiden aikaa kehitysprosessissa. Asiakkaalta tulleen idean taustalla on usein myös 

konkreettinen tarve kyseiselle tuotteelle, joten yrityksen ei tarvitse erikseen lähteä kartoitta-

maan uuden palveluidean mahdollista kysyntää. (Borg ym. 2002, 133.) 

Matkailutuotetta ideoitaessa mietitään, mitkä ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset tuotteesta. 

Uudelle tuotteelle täytyy olla mietittynä myös kohderyhmä tai tietty tarkoitus, ennen kuin 

tuotetta kehitellään pidemmälle. Matkailuyrityksessä uuden tuotteen sisältö rajoittuu usein 

resursseihin, mitä yrityksellä on jo olemassa. Näitä voivat olla henkilökunnan ammattitaito ja 

osaaminen, toimintaympäristö ja palvelun toteuttamiseen tarvittavien tavaroiden resurssit. 

Osa matkailuyrityksen tuotteista on tietylle ryhmälle suunniteltuja kertaluonteisia palveluko-

konaisuuksia ja osa on taas laajemmalle kohderyhmälle suunnattuja. (Komppula & Boxberg 

2002, 100 – 101.)  

Matkailussa asiakkaan tarve etsiä kokemuksia ja elämyksiä on keskeisessä roolissa (Borg ym. 

2002, 129). Palvelujen tarjoajan on pohdittava, mitä ajallisia, taloudellisia, fyysisiä ja henkisiä 

resursseja asiakkaalla on käytettävissä. Matkailutuotteen luonne voi vaihdella aktiivisesta kos-

kenlaskusta passiiviseen maisemien katseluun. Yrityksellä on siis tunnettava kohderyhmänsä, 

jotta se osaa tarjota oikeanlaisia palveluita. Jotta matkailutuotteesta tulee selkeä, sen keskeisin 
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sisältö on hyvä olla yksi päätuote. Sen ympärille voidaan liittää muita lisätuotteita, mutta nii-

den täytyy sopia kokonaismatkailutuotteen luonteeseen. (Komppula & Boxberg 2002, 101 – 

102.) 

Projektissani Unkarin ryhmäretkimateriaalia varten kohderyhmää ei ole tarkemmin rajattu, 

vaan potentiaalisia asiakkaita voivat olla kaikki Unkariin matkaa suunnittelevat ryhmät. Ryh-

märetkimateriaalissa on paljon erilaisia retkivaihtoehtoja, joista asiakkaat voivat etsiä mielei-

sensä tai heille voidaan tarjota vain niitä retkiä, jotka sopivat heidän matkaansa. Retkien kes-

tot vaihtelevat kolmen tunnin kaupunkikiertoajeluista koko päivän kestäviin retkiin. Retkien 

sisällöissä on myös paljon vaihtelua asiakkaan osallistumisaktiivisuuden mukaan.  

Retkien sisältöä suunniteltaessa oli tärkeää miettiä juuri asiakkaan näkökulmasta, mitä retki 

sisältää. Asiakkaiden tuntemisesta tässä on hyötyä, jotta tietää, millaiset retkikokonaisuudet 

ovat heidän mielestään kiinnostavia. Retkien lukumäärä on kuitenkin suuri, joten niiden jou-

kosta löytyy monenlaisille asiakkaille mieleisiä vaihtoehtoja.  

Yrityksen resurssien puolesta Nordic Ferry Centerillä ei ole omia työntekijöitä Unkarissa, 

jotka järjestäisivät retket, vaan palvelut ostetaan paikalliselta yhteistyökumppani OK-

Worldilta. Ryhmämatkojen suunnittelussa ja järjestämisessä yrityksellä on kuitenkin vahvaa 

osaamista ja pitkä kokemus.  

4.2.4  Palveluprosessin kehittäminen 

Matkailutuotteen taustalla on huomattavan paljon muutakin, kuin se mikä asiakkaalle näkyy 

hänen ostaessaan ja käyttäessään palvelua. Asiakkaalle palvelun prosessi kerrotaan esitteessä 

tai mainoksessa. Asiakkaalle kerrotaan myös, mitä hänen tulee tehdä saadakseen palvelun 

hyödyn itselleen sekä kuinka paljon se maksaa ja vie aikaa. Yrityksessä taas palveluprosessin 

kuvaus sisältää myös kaiken sen, millä palvelu saadaan asiakkaalle tuotettua ja miten asiak-

kaan palvelulta odotettu arvo toteutuu. (Komppula & Boxberg 2002, 103; Kinnunen 2004, 

11.) 

Matkailutuote sisältää useita eri osia eli moduuleita, kuten kuljetuspalvelut, ruokailut, majoi-

tus ja aktiviteetit. Yrityksen prosessikuvauksessa nämä moduulit linkittyvät toisiinsa tuotan-

to- ja kulutuskaavioksi, jonka avulla käydään läpi kaikki ne vaiheet, jotka liittyvät lopullisen 
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tuotteen muodostumiseen. Kaavion avulla yrityksen on helpompi hahmottaa palvelun koko-

naisuus ja huomata mahdolliset epäkohdat. Palvelun toteutumisen kannalta on tärkeää, että 

moduulit ovat luontevasti toisiinsa sidoksissa, jotta nähdään kokonaiskuva ja asiakkaan toi-

minta matkalla on helppoa. (Komppula & Boxberg 2002, 103 – 104.) 

Näkyvin osa työtäni oli juuri asiakkaalle näkyvän tuotteen kuvauksen tekeminen. Ryhmäret-

kimateriaali tehtiin pdf-muotoisiksi tiedostoiksi, joissa samantyyppiset retket on laitettu yh-

deksi kokonaisuudeksi. Retken kuvauksesta asiakkaalle käy ilmi, mitä retki sisältää ja mihin 

hitaan se on ostettavissa. Retkikuvauksen yhteydessä on myös valokuva jostakin retkeen liit-

tyvästä kohteesta, jotta asiakas saa mielikuvan siitä, miltä siellä näyttää. 

Ryhmäretkimateriaalin työstämisessä erittäin tärkeässä roolissa oli luoda retkistä järkeviä ko-

konaisuuksia. Jokaisessa retkessä täytyi ottaa erikseen huomioon, mitä moduuleita siihen si-

sällytetään. Moduuleiden valitsemiseen vaikuttivat eniten retken kesto, aihe ja tietenkin vaih-

toehdot, mitkä olivat käytettävissä kunkin retken osalta. Pidemmät retket sisältävät aina ruo-

kailun tai vähintään kahvilla käymisen. Retken teemasta riippuen ne sisältävät tiettyyn aihee-

seen liittyviä elementtejä, mutta silti täytyi olla tarkkana, ettei yhden retken aikana ole esi-

merkiksi liian montaa museovierailua. 

Yksityiskohtaisempi tieto retkien toteuttamisesta on OK-World – yhteistyökumppanilla, joka 

vastaa retkien käytännön toteuttamisesta. Tästä johtuen Nordic Ferry Centerissä ei tarvinnut 

laatia retkistä tuotanto- tai kulutuskaavioita.  

4.2.5  Tuotteen hinnoittelu 

Matkailutuotteen hinnoittelussa tulee ottaa huomioon, että tuote on monitahoinen ja koos-

tuu monesta osasta. Hinnoittelu vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketoimintaan, ja sopivan 

hinnan etsimisessä vaikuttavat sekä asiakassuhteiden löytymiset että yritystoiminnan jatkumi-

nen.  (Borg ym. 2002, 168 - 169.) Hinnoittelu on myös kilpailuväline markkinoilla, ja sillä 

pystytään ohjailemaan asiakkaiden käyttäytymistä. Hinta kertoo asiakkaalle tuotteen arvon, 

mutta eri asiakkaat voivat mieltää hinnan eri tavalla. Tuotteiden hinnat antavat myös mieli-

kuvia asiakkaille palveluiden tuottajasta. (Sipilä 2003, 25 – 26.)  
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Jotta uusi tuote menestyy markkinoilla, on tärkeää löytää sille juuri oikea hinta. Hinnan täytyy 

olla sopiva niille markkinoille, joille tuote on tarkoitettu, ja lisäksi sen täytyy olla kilpailuky-

kyinen kilpailijoihin nähden. Erikoistuneimmilla matkailupalvelujen tuottajilla on enemmän 

varaa laittaa katetta niihin tuotteisiin, jollaisia muilla ei ole. (Holloway 1998, 214.) 

Hinnan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä on paljon, ja palvelutuotteissa työntekijäkus-

tannukset muodostavat suuren osan hinnasta. Matkapaketeissa taas kuljetus ja majoitus ovat 

merkittävimmät kustannusten muodostajat. Ulkomaille suuntautuvissa matkoissa hintaan 

vaikuttaa myös matkakohteen yleinen hintataso, ja monille kohteille on muodostunut imago 

kalliista tai edullisesta kohteesta. (Borg ym. 2002, 169.) 

Eri yrityksissä on omat tapansa tehdä hinnoittelua, mutta niiden perusta on kaikilla sama. 

Tuotteen eri osien hinnat täytyy olla tiedossa, samoin verot ja muut viranomaismaksut, kate 

ja mahdollinen jälleenmyyjälle maksettava komissio. Kun nämä lasketaan yhteen, saadaan 

tuotteelle myyntihinta. (Verhelä 2000, 116.) 

Unkarin retkien hinnoittelussa käytettiin Nordic Ferry Centerin omaa hinnoittelukalkyylia. 

Tämä perustuu kustannusperusteiseen hinnoitteluun, jossa myyntihinta saadaan, kun kustan-

nuksiin lisätään haluttu kate ja arvonlisävero (Karusaari & Nylund 2010, 84). Taulukkoon 

syötetään eri moduuleitten hinnat asiakasta kohti. Lisäksi tuotteeseen lasketaan kate ja kal-

kyyli laskee automaattisesti arvonlisäveron päälle. Ainoastaan Euroopan Unionin alueelle 

suuntautuviin matkoihin lisätään arvonlisävero (Verhelä 2000, 117). Tarvittaessa lopullista 

hintaa pyöristetään ylös- tai alaspäin, jotta se niin sanotusti näyttää hyvältä ja hinta vastaa 

mahdollisimman paljon retkikuvauksen sisältöä. 

Hinnoittelun pohjalla on Unkarilaisen yhteistyökumppani OK-Worldin nettohinnasto tarjot-

tavista vaihtoehdoista. Retkien hinnan pohjalla päätettiin käyttää ryhmäkokoa 25, joka on 

melko keskimääräinen ryhmäkoko. Hinnoista esimerkiksi linja-auton hinta määräytyy ryh-

män koon mukaan, mutta vierailukohteiden pääsyliput ovat hinta per henkilö ja oppaan 

palkka määräytyy tuntitaksan mukaan osallistujamäärästä riippumatta.  

Valmiissa ryhmäretkimateriaalissa on jokaisen retken kohdalla hinnat henkilöä kohden. 

Vaikka retken ostavan ryhmän koko on jokin muu kuin 25 henkilöä, asiakas saa suuntaa an-

tavan informaation hinnasta. Hinnan suurus yhtä henkilöä kohti on myös helpompi hahmot-

taa kuin hinta koko ryhmälle. 
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4.2.6  Tuotteen testaus 

Kun tuotekokonaisuus on valmis, sen prototyyppi testataan ensin yrityksen omien työnteki-

jöiden voimin. Matkailutuotteisiin voi liittyä useita selvitystä vaativia seikkoja, kuten aikatau-

luongelmia, turvallisuusriskejä ja matkailupaketin sujumisen varmistamista. Testaus on erityi-

sen tärkeää täysin uuden tuotteen kohdalla. (Komppula & Boxberg 2002, 108.) 

Kun matkailutuotteen ajatellaan olevan valmis, se testataan markkinoilla. Sopivia testaajia 

ovat potentiaaliset asiakkaat, kuten matkatoimistoiden ja yritysten edustajat, joiden ajatellaan 

ostavan tuotetta myöhemmin.  Testaajien löydyttyä suoritetaan tuotteen käytännön testaami-

nen. (Komppula & Boxberg 2002, 112.) Tuotetestaamisella halutaan saada selville uuden 

palvelun soveltumista markkinoille ja se, saadaanko sillä tavoiteltu ratkaisu aikaan asiakkaan 

tarpeen tyydyttämiseen (Kinnunen 2004, 72). 

Testaustilanteessa testaajat on valittava huolella, sillä heidän täytyy ymmärtää tuotteen idea. 

Testaamisessa arvioidaan koko palveluprosessin toteutumista. Yrityksestä arvioidaan, pystyy-

kö se tuottamaan haluttua palvelua ja syntyykö asiakkaalle se lopputulos, mitä tavoitellaan. 

Testauksen aikana selviää myös eri moduuleiden yhteensopivuus palveluprosessin aikana ja 

mahdollisten ulkopuolisten toimijoiden onnistuminen. (Kinnunen 2004, 72 – 73.) 

Kun tuotetta testataan ulkopuolisilla asiakkailla, on yrityksen täytynyt jo sitä ennen varmistua 

tuotteen turvallisuudesta ja teknisestä toimivuudesta. Testausvaiheessa sattuva mahdollinen 

onnettomuus voi olla yrityksen maineelle kohtalokas tai ainakin testattava tuote menettää 

luotettavuutensa. (Komppula & Boxberg 2002, 112.) 

Unkarin ryhmäretkimateriaalin osalta retkien toimivuutta ei erikseen testattu. Kyseessä on 

pitempään markkinoilla olleita tuotteita, joita OK-World on toteuttanut asiakkailleen vuosien 

ajan. Vastaavanlaisia retkiä on ollut myynnissä myös Nordic Ferry Centerissä, vaikka niiden 

sisältö on saattanut hieman vaihdella. Koska tein materiaalin Nordic Ferry Centerin ryhmä-

myyntiosastolle, olisi ollut mielenkiintoista tietää, millainen vaikutus sillä on retkien myyntiin. 

Tämä olisi kuitenkin vaatinut ajallisesti pitempää seuraamista, joka ei käytännössä ollut mah-

dollista opinnäytetyön projektin yhteydessä.  
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4.2.7  Kaupallistaminen ja jälkiarviointi 

Tuotekehityksen viimeisessä vaiheessa uusi tuote lanseerataan markkinoille yrityksen valit-

semille kohderyhmille. Kaupallistamisessa voi käyttää erilaisia keinoja, joita ovat esimerkiksi 

esitteiden ja mainosten painaminen tai kohderyhmille järjestettyjen tutustumistilaisuuksien 

pitäminen. Useissa matkailuyrityksissä uusien tuotteiden kaupallistaminen jää myyntihenkilö-

kunnan varaan. Yrityksen kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, meneekö tuote 

kaupaksi vai ei. Jos tuotetta ei osteta markkinoinnista huolimatta, on tärkeää selvittää miksi. 

Tavallisimpia syitä ovat vääränlainen tuotteen esittely, tuotteen keskeisimmän sisällön vää-

ränlainen ilmaisu tai se, että asiakkaan arvot on tunnistettu väärin. (Komppula & Boxberg 

2002, 114 - 115.) 

Tuotekehityksen perustana on palvelujärjestelmän kehittäminen jatkuvana prosessina. Yri-

tyksen palvelujärjestelmä koostuu sisäisistä ja ulkoisista resursseista, jotka muodostavat puit-

teet palveluiden tuottamiselle. Ulkoisia resursseja ovat yrityksen fyysiset puitteet, välineet ja 

yhteistyökumppanit. Sisäisiä resursseja taas ovat henkilökunnan ja yrityksen johdon osaami-

nen ja tietotaito. Jos näitä resursseja ei pitkällä aikavälillä kehitetä yrityksessä eteenpäin, ei 

asiakkaalle saada kehitettyä parempia palvelutuotteita. (Komppula & Boxberg 2002, 115.) 

Kokoamani ryhmäretkimateriaalin lanseeraus markkinoille tapahtuu lähettämällä se ryhmä-

matkaa Unkariin suunnittelevalle ryhmälle tai jo matkan varanneelle ryhmälle. Itse retkien 

sisällön toteuttaminen on OK-World -yhteistyökumppanin vastuulla. Nordic Ferry Centeris-

sä voidaan kuitenkin seurata, mitkä retket menevät kaupaksi ja mitkä eivät. Retkien sisältöä 

voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaiden toiveiden mukaan, jolloin niihin vain lasketaan uusi 

hinta valittujen moduuleitten perusteella. 

Liitteenä oleva materiaali sisältää 32 retken kuvaukset, joissa on lisäksi kerrottu hinta ja se, 

mitä hinta sisältää. Kokopäiväretkien määrä on suurin, 11 kappaletta, ja niiden kesto vaihte-

lee 7 ja 12 tunnin välillä. Puolipäiväretkiä on neljä ja ne ovat kestoltaan 4 – 5 tuntia. Näiden 

edellä mainittujen retkien kohteena on muualla kuin Budapestissa olevat nähtävyydet. Buda-

pestissa tehtäviä kaupunkikierroksia on kaksi erilaista ja eri museoihin tehtäviä retkiä on kuu-

si. Ilta-aikaan toteutettavaksi tarkoitettuja päivällisretkiä on viisi, joista osa toteutetaan Buda-

pestin ulkopuolella. Lisäksi retkivalikoimassa on kaksi kylpylöihin tehtävää retkeä ja kaksi 

risteilyä Tonavalla. 
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4.3  Työn onnistuminen 

Ryhmäretkimateriaalista Unkariin tuli valmis paketti, johon työn toimeksiantaja oli tyytyväi-

nen. Materiaalipaketin tekemistä valvoi työpaikalla toimeksiantajan ohjaaja Jaana Sinisalo, 

joka huolehti siitä, että työstä tulee oikeanlainen. Ennen työn aloittamista kävimme hänen 

kanssaan läpi, minkä tyylisiä retkikuvausten tulee olla. Hinnoittelimme myös pari retkeä aluk-

si yhdessä, jotta opin heidän käyttämän hinnoitelykalkyylin toiminnan. Tällä tavoin toimek-

siantaja halusi varmistaa, että työtä ei tehdä turhaan ja tuloksesta tulee sellainen, kun toimek-

siantaja haluaa. 

Kun kaikkien retkien kuvaukset hintatietoineen olivat valmiit, kävimme ne läpi yhdessä Sini-

salon kanssa. Hänellä on vahva tuntemus Unkarista ja hän tarkisti, että retkien toteuttaminen 

on käytännössä mahdollista ja järkevää sisällöllisesti ja ajallisesti. Hän tarkisti myös hinnat ja 

pohdimme, olivatko ne sopivia, jotta asiakkaat tulevat ostamaan retkiä. 

Itse olen myös työn lopputulokseen tyytyväinen. Itselleni oli tärkeää, että työstä tuli sellainen, 

kuin toimeksiantaja halusi ja siitä on heille hyötyä. Lisäksi retkiä on paljon erilaisia, joten us-

kon, että hyvinkin erilaiset ryhmät löytävät niistä mieleisensä liitettäväksi omaan Unkarin 

matkaansa. 
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5  POHDINTA 

Ryhmäretkimateriaalin kokoaminen Unkariin oli mielenkiintoinen prosessi. Työn tekemises-

sä oli mielekästä se, että käytännön osuuden tekemisestä on hyötyä toimeksiantajalle. Oman 

kiinnostuksen vuoksi opinnäytetyön tekeminen sujui mukavammin. Materiaalin tekemisen 

idea syntyi toimeksiantajan puolelta, jonka jälkeen huomasimme, että siitä voisi olla aihetta 

opinnäytetyötä varten.  

Työ oli aluksi haastavaa, sillä vastaavanlaisia retkikuvauksia en ollut ennen tehnyt. Sen lisäksi 

Unkari oli minulle melko vieras maa ja tietoa suosituista matkailukohteista ja –nähtävyyksistä 

ei ollut. Retkien sisällön kirjoittamisessa oli tärkeää, että mitään olennaista ei jäänyt pois, 

mutta teksti täytyi säilyttää kuitenkin riittävän lyhyenä.  

Ryhmäretkimateriaalin merkitys koko Nordic Ferry Centerin osalta ei ole kovin iso, mutta se 

nopeuttaa ja helpottaa Unkariin lähtevien ryhmien myyntiä ryhmämyyntiosastolla. Aluksi 

mietimme retkikuvausten tekemistä useammasta kaupungista, joihin matkoja myydään pal-

jon, mutta Unkarikin osoittautua paljon odotettua enemmän aikaa vieväksi. Muiden kohtei-

den osalta yrityksessä kannattaisi tehdä vastaavanlaiset materiaalit retkistä, sillä niiden teke-

mistä on lykätty useimmiten aina ajanpuutteen vuoksi.  

Koska valmis tuote on sähköisessä muodossa, on sitä tulevaisuudessa yrityksen helppo muo-

kata. Hinnat muuttuvat ja samoin retkien sisällöt voivat muuttua. Tällöin tiedot voidaan päi-

vittää helposti ja toivottavasti päivitystä yrityksessä myös tullaan tekemään.  

Oman oppimiseni kannalta työn tekeminen oli hyödyllistä. Tuotekehitystyö on missä tahansa 

yrityksessä aina ajankohtaista, sillä toimivistakin tuotteista voidaan jatkuvasti tehdä parempia. 

Koko prosessia ei aina tarvitse käydä läpi, vaan sen osia voi soveltaa tarpeen mukaan. Mat-

kailualalla eri maiden ja niiden matkailutarjonnan tunteminen on eduksi, joten koin myös 

mielenkiintoisena Unkarin matkailunähtävyyksiin tutustumisen materiaalipaketin työstämisen 

kautta. 
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LIITE 1 

 

Budapestin kaupunkikierrokset, 2011 

 

 

Budapestin kaupunkikierros 

 

Bussilla tehtävällä kaupunkikierroksella tutustutaan 

Budapestin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Kierros al-

kaa kaupungin Pestin puolelta, kulkien ohi mm. 

Oopperatalon ja Sankarten aukion. Budan puolella 

tutustutaan Matias-kirkkoon ja kalastajalinnakkeelle 

sekä noustaan Gellértin kukkulalle ihailemaan mai-

semia eri puolille yli Budapestin. 

 

Kaupunkikierrokseen on mahdollista liittää esim. 

lounas tai vierailu Unkarin parlamentissa.  

 

Kaupunkikierros voidaan yhdistää myös lentokenttäkuljetukseen heti Budapestiin saa-

pumisen jälkeen (lento ennen klo 14), jolloin retki alkaa suoraan lentoasemalta ja päät-

tyy hotellille.  

 

Retken kesto: 3 h 

Hinta: 23 €/ hlö 

Retkeen sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyt Matias-kirkkoon ja Kalastajalinnakkeel-

le sekä suomenkielisen oppaan palvelut 

 

 

Juutalainen Budapest 
 

Kierroksen aikana tutustutaan Budapestin juutalaiseen perin-

töön. Tutustutaan juutalaisiin nähtävyyksiin, käydään muun 

muassa St. István puistossa, juutalaisessa museossa ja vierail-

laan maailman toiseksi suurimmassa synagogassa, Dohány 

Streetissa.  

 

Retken kesto: 3 h 

Hinta: 29 €/ hlö 

Retkeen sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyt juutalaiseen 

museoon ja 2 synagogaan sekä suomenkielisen oppaan palve-

lut 

 

 

 

Ryhmäretkien esimerkkihinnat on laskettu vähintään 25 henkilön ryhmälle. 
 
.
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LIITE 2 

 

Budapestin kylpylät, 2011 

 

Széchenyin kylpylä  
 

Tämä suosittu terminen kylpylä on yksi suurimmista kylpy-

löistä Euroopassa, jonka laajaan valikoimaan kuuluu sisä- 

ja ulkoaltaita, porealtaita ja hierovia suihkuja. Valittavana 

joko kahden tai kolmen tunnin oleskelu kylpylässä.  

 

Retken kesto: n. 3 h  

Hinta: 30 €/ hlö/  2 h kylpylässä 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy kylpylään, 

suomenkielisen oppaan palvelut 

 

 

Gellértin kylpylä 

 

Kuuluisa Gellértin kylpylä toimii loistokkaassa jugendtyylisessä 

rakennuksessa. Maailmakuulua kylpylää on laajennettu pariin ker-

taan 1900-luvun alkupuolella. Saatavana sekä kahden että kolmen 

tunnin kylpyläkäynnillä. 

 

Retken kesto: n. 3 h  

Hinta: 32 €/ hlö/ 2 h kylpylässä 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy kylpylään, suo-

menkielisen oppaan palvelut 

 

 
 

Ryhmäretkien esimerkkihinnat on laskettu vähintään 25 henkilön ryhmälle.
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LIITE 3 

 

Budapestin museot, 2011 

 

Kuvataiteen museo 
 

Pysyvään ja vaihtuvaan näyttelyyn kuuluu huomatta-

va taideteoksien kokoelma mm. muinaisten Egyptin, 

Kreikan ja Rooman alueilta. Lisäksi museossa on 

nähtävänä Eurooppalaisia mestariteoksia, sisältäen 

mm. toiseksi suurimman kokoelman espanjalaista 

maalaustaidetta Espanjan ulkopuolella. Museo suljet-

tu maanantaisin. 

 

Retken kesto: n. 4 h 

Hinta: 25 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyn museoon, suomenkielisen oppaan palve-

lut 

 

 

Unkarin kansallismuseo 
 

Unkarin kansallismuseossa on esillä maan historiaa 

sen perustamisesta nykypäivään. Kokoelmista löytyy 

valtavat määrät esineitä ja taidetta mm. rooma-

laisajalta ja keskiajalta. Museolla oli keskeinen rooli 

Unkarille vallankumouksen aikana 1800-luvulla 

muodostuen sen symboliksi. Museo suljettu maanan-

taisin. 

 

Retken kesto: n. 4 h 

Hinta: 25 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy museoon, suomenkielisen oppaan palvelut 

 
. 

Terrorin talo 

 

Museo kunnioittaa kommunistien ja Nuoliristi-järjestön 

harjoittaman kidutuksen ja terrorin uhreja Unkarissa 

1900-luvulla. Terrorin talossa tuodaan esille elävästi 

noiden aikojen kauhunhetket hyödyntäen uusinta mul-

timediatekniikkaa. Myös itse rakennus erottuu selvästi 

ulkonäöllään alueen muista rakennuksista. Museo sul-

jettu maanantaisin.  

 

Retken kesto: n. 4 h 

Hinta: 29 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy museoon, suomenkielisen oppaan palvelu
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Zwack Museo 

 

Zwackin museo kertoo vierailijoilleen Unicum-

liköörin ja Zwackin perheen historian kuuden suku-

polven ajan aina nykypäivään asti. Museossa on 

muun muassa mahtava kokoelma miniatyyripulloja. 

Tutustumisen lopuksi maistellaan yhtiön tuotteita. 

Museo suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin. 

 

Retken kesto: n. 3 h 

Hinta: 25 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy museoon ja maistiaiset, suomenkielisen 

oppaan palvelut   

  

 

 

Unkarin kansallisgalleria 
 

Kansallisgallerian kokoelma sisältää noin 100 000 taidete-

osta aina Unkarin perustamisesta nykypäivään. Pysyvä 

näyttely koostuu unkarilaisista maalauksista ja veistoksista 

1800- ja 1900- luvuilta ja galleriassa on säännöllisesti myös 

vaihtuvia näyttelyitä. Museo suljettu maanantaisin. 

 

 Retken kesto: n. 3 h 

Hinta: 23 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy museoon, 

suomenkielinen opaspalvelu 

 

 

Oopperatalon kulisseissa 
 

Unkarin kansallisoopperatalo edustaa italialaista re-

nessanssia ja se on rakennettu vuosina 1876–1884. 

Aikoinaan oopperatalon näyttämöllä käytettiin maa-

ilman moderneinta tekniikkaa ja talolla on aina ollut 

merkittävä rooli myös kansainvälisessä musiikkimaa-

ilmassa. Vierailun yhteydessä nautitaan lasillinen 

kuohuvaa. 

 

Retken kesto: n. 3 h 

Hinta: 35 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy oopperataloon, suomenkielinen opaspal-

velu, 1 lasi kuohuviiniä 

Retkeen on mahdollista liittää kahvit esim. kahvila Gerbeaudissa tai New Yorkissa. 

 

 

Ryhmäretkien esimerkkihinnat laskettu vähintään 25 henkilön ryhmälle. 
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LIITE 4 

 

Budapestin päivällisretket, 2011 

 

 

Keskiaikainen illanvietto Tonavan mutkassa 

 

Iltaretki kauniille Tonavan mutkan alueelle Buda-

pestin pohjoispuolelle. Pysähdys pittoreskissa 

Szentendren kaupungissa, jossa käymme viinimu-

seossa. Matka jatkuu historialliseen Visegrádiin ja 

siellä nautimme upean keskiaikaisen kolmen ruo-

kalajin päivällisen viineineen ajan hengessä. 

 

Retken kesto: n. 6 h 

Hinta: 65 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, 5 viinin maistiaiset viinimuseossa, 3 ruokalajin päiväl-

linen, kahvi/tee, puna- ja valkoviiniä, suomenkielisen oppaan palvelut 

 

 

Unkarilainen ilta Budafokissa 

 

Ilta alkaa Budafokissa, Budan eteläpuolella, missä 

tutustutaan mm. Euroopan suurimpaan viinikellariin. 

Pituutta kellari-verkostolla on n. 100 kilometriä. Ra-

vintola Borkatakombassa nautimme unkarilaisen 

päivällisen ja katselemme kansantanssiesitystä.  

 

Retken kesto: n. 5 h 

Hinta: 59 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, 5 viinin maistiai-

set viinikellarissa, tervetuliaisjuomana lasillinen 

pálinka-likööriä, 3 ruokalajin illallinen, kahvi/tee, vesi ja 2 lasia viiniä, suomenkielisen 

oppaan palvelut 

 

 

Unkarilainen illallinen ja mustalaismusiikkia 

 

Mahdollisuus kokea unkarilaista kulttuuria kaikilla 

aisteilla paikallisessa ravintolassa. Unkarilaisen ate-

rian lomassa nautitaan taitavien mustalaismuusikoi-

den esityksestä. 

Ravintolavaihtoehdot: Vadaspark, Borkatakomba ja 

Márványmenyasszony. 

 

Retken kesto: n. 4 h 

Hinta: 45 €/ hlö (kun ravintola Vadaspark tai Borkatakomba) 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset ravintolaan ja takaisin, 3 ruokalajin päivällinen, vesi, 

kahvi, ½ litraa viiniä, kansanmusiikkiesitys, suomenkielisen oppaan palvelut
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Unkarilainen ilta linnanalueella  
 

Iltaretki yhdistää romanttisen ilmapiirin Buda-

pestin iltavalaistuksessa ja kynttiläillallisen 

upeassa ravintolassa. Kuohuviinilasilliset nauti-

taan Kalastajalinnakkeella, jonka jälkeen siirry-

tään nauttimaan runsas unkarilainen päivällinen 

eleganttiin Fortuna-ravintolaan. Paluu hotellille 

noin klo 23.00.  

 

Retken kesto: n. 4 h 

Hinta: 99€/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, kuohu-

viinilasillinen,  

sisäänpääsy linnakkeelle, mustalaismusiikkiesitys, 4 

ruokalajin päivällinen, kahvi/tee, vesi, 3,5 dl viiniä, suomenkielinen opaspalvelu 

 

 

 

Budapest by night 
 

Iltaretki vie tutustumaan Budapestiin hieman eri-

laisesta näkökulmasta. Tonavan rannalla sijaitse-

vassa ravintolalaiva Vénhajóssa nautimme unka-

rilaisen kolmen ruokalajin illallisen. Tämän jäl-

keen Legend-laiva vie n. tunnin pituiselle ristei-

lylle, jonka aikana katsellaan Tonavan varren 

nähtävyyksiä kuohuviini-lasillisten kera. 

Retken lopuksi ajamme bussilla ylös Gellért-

kukkulalle ihailemaan kaupunkia upeassa iltava-

laistuksessa.  

HUOM! talvikuukausina (marras-maaliskuu) retken risteilyosuus ennen illallista.  

 

Retken kesto: n. 5 h 

Hinta: 70 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, risteily, 2 juomaa risteilyn aikana, 3 ruokalajin päiväl-

linen, vesi, kahvi/tee, 2 lasillista viiniä, suomenkielinen opaspalvelu 

 

 

 

Ryhmäretkien esimerkkihinnat laskettu vähintään 25 henkilön ryhmälle.
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LIITE 5 

 

Kokopäiväretket Budapestin ulkopuolelle, 2011 
 

Maailmankuulu Pusta 
 

Kokopäiväretki suurelle tasangolle tutustumaan 

erityiseen unkarilaiseen elämäntyyliin pustalla. 

Retken aikana pysähdytään alueelle tyypillisessä 

jugendtyylisessä kaupungissa Kecskemétissä, jos-

sa vieraillaan perinnekäsityömuseossa. Matka jat-

kuu Pustalle, jossa käydään hevostilavierailulla, ja 

osallistutaan kuuluisaan Pusta-ohjelmaan. Tähän 

sisältyy tervetuliaisjuoma, vaunuajelu, hevosshow ja runsas lounas paikalliseen ta-

paan. Lounaan jälkeen paluu takaisin Budapestiin.  

 

Retken kesto: 9 h 

Hinta: 69 €/hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, museovierailu Kecskemétissä, hevosshow, he-

vosajelu, tervetulojuoma, kolmen ruokalajin lounas, suomenkielisen oppaan palvelut 

 

Kecskemétissä on mahdollista vierailla Zwackin likööritehtaalla ja museossa. 

 

 

Tonavan mutka – Esztergom, Visegrád & Szentendre 
 

Kokopäiväretki Budapestin pohjoispuolelle Tonavan mutkan alueen kolmeen viehättä-

vään kaupunkiin. Matkan ensimmäinen kohde on Esztergom, jossa käymme Unkarin 

suurimmassa katolisessa katedraalissa. Visegrádin kaupungissa nousemme ylös tutustu-

maan Visegrádin historialliseen linnoitukseen ja 

ihailemaan maisemia sieltä. Matka jatkuu kau-

niiden maisemien halki viehättävään Szenten-

dren taiteilijakaupunkiin, jossa teemme lyhyen 

kävelykierroksen sen kapeilla kaduilla ja 

käymme marsipaanimuseossa. Nautimme lou-

naan ja maistelemme unkarilaisia viinejä viini-

kellarissa. 

 

Retken kesto: 7 h 

Hinta: 69 €/hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyt, lounas, viininmaistiaiset sekä suo-

menkielinen opastus 

 

 

 

 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/43/c0/30/hortobagy-pusta-five.jpg&imgrefurl=http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274895-d546487-Reviews-Hortobagyi_Nemzeti_Park-Hortobagy.html&usg=__Af96ydt-tXl8nirQgVCVJB77fwY=&h=251&w=550&sz=30&hl=fi&start=0&zoom=1&tbnid=4BHRLkTqihD-xM:&tbnh=93&tbnw=203&ei=lJ-MTZPmKoKX4AbNv4CfCw&prev=/images?q=pusta&hl=fi&biw=1276&bih=823&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=328&oei=hJ-MTc3eBoSMswaDlOyACg&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=82&ty=45
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.tourguidehungary.com/Visegrad_Castle.jpg&imgrefurl=http://www.tourguidehungary.com/programmes.html&usg=__7lvsTPrOwLOpBLifZojwonhuhaU=&h=284&w=500&sz=40&hl=fi&start=0&zoom=1&tbnid=fdVsPVF7Rs4HXM:&tbnh=116&tbnw=205&ei=h6GMTdjVKYfs4AbYn9DdCw&prev=/images?q=visegrad+castle&hl=fi&biw=1276&bih=823&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=157&oei=bqGMTbrpFYS0tAa4u8CXCg&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=114&ty=58
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Györ + Pannonhalma 
 

Kokopäiväretki Györin kaupunkiin, jonka aikana tu-

tustumme barokkityyliseen kaupunkiin kävelykier-

roksella keskustassa ja vierailemme katedraalissa. 

Kahvitauon jälkeen vapaa-aikaa. Puolenpäivän aikaan 

matka jatkuu Pannonhalmaan, jossa nautimme lou-

naan ja vierailemme vuonna 996 perustettuun 

UNESCOn maailmanperintökohteisiin kuuluvaan 

luostariin. 

 

Retken kesto: n. 8 h 

Hinta: 75 €/hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, kahvit, lounaan, si-

säänpääsyn luostariin ja suomenkielisen opaspalvelu 

Pannonhalmassa on mahdollista varata ryhmälle lisämaksusta oma urkukonsertti tai 

viininmaistiaiset.  

 

 

 

Gödöllö ja Lázárin hevospuisto 
 

Lähtö aamulla n. 30 km päässä Budapestista sijaitsevaan Gö-

döllön pikkukaupunkiin. Siellä vierailu keisarinna Sissin ke-

säasuntona olleeseen mahtavaan barokkityyliseen palatsiin, 

joka on maailman toiseksi suurin barokkipalatsi. Tämän jäl-

keen matka jatkuu läheiseen Domonyvölgyn laaksoon. Siellä 

odottaa kuuluisien Lázárin veljesten hevostilan tervetuliais-

seremonia, jonka jälkeen ohjelma sisältää upean hevosesityk-

sen, hevosvaunuajelun, vierailun farmilla ja talleilla sekä 

runsaan lounaan. 

 

Retken kesto: n. 7 h 

Hinta: 65 €/hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyn palatsin mu-

seoon, vierailun hevostilalla ohjelmineen, lounas, suomenkielinen opaspalvelu 
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Gödöllö ja Gyöngyöspata 
 

Kokopäiväretki Gödöllöön. Vierailemme kei-

sarinna Sissin kesäasuntona olleessa mahtavas-

sa barokkityylisessä palatsissa ja palatsin puu-

tarhassa. Matka jatkuu Gyöngyöspatan kylään, 

Matrá vuorten tuntumaan. Kylä on kuuluisa 

kirkostaan, jossa on nähtävillä raamattu 1300-

luvulta ja upea alttaritaulu. Vierailu yksityisel-

le viinitilalle, jossa perinteinen lounas nauti-

taan paikallisten viinien kera.  

 

Retken kesto: 9 h 

Hinta: 65 €/hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy palatsin museoon, lounas, 6 viinin 

maistiaiset, suomenkielinen opaspalvelu 

 

Retkeen voi yhdistää lisämaksusta mm. urkukonsertin Gyöngyöspatassa. 

 

 

Eger 
 

Pohjois-Unkarissa sijaitseva Egerin historiallinen ba-

rokkikaupunki on tunnettu kylpyläperinteestään, puna-

viineistään ja rakennuksistaan. Vierailu kuuluisassa 

Egerin keskiaikaisessa linnassa, jonka jälkeen Egerin 

kaupunkiin tutustutaan kävelykierroksella ja käydään 

barokkityylisessä katedraalissa. 

Matka jatkuu bussilla Kauniin rouvan laaksoon, jossa 

nautitaan perinteinen lounas ja maistellaan kuuluisien 

viinikellareiden viinejä. Vapaa-aikaa ja n. kahden tun-

nin matka takaisin Budapestiin.  

 

Retken kesto: n. 8 h 

Hinta: 79 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyt linnaan ja katedraaliin, lounas, viinin-

maistiaiset, suomenkielinen opaspalvelu 
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Hollókö 

 

UNESCO:n maailmanperintökohteisiin kuuluva 

Hollókön kylä on rakennettu 1600- ja 1700 -

luvuilla. Kylän katukuva on pysynyt muuttumatto-

mana ja edustaa perinteistä maaseutukulttuuria. 

Retken aikana on mahdollista kävellä ylös vanhalle 

Hollókön linnalle ihailemaan maisemia sekä tutus-

tua kylän paikallisiin käsityöperinteisiin. Värikkäi-

siin kansanpukuihin pukeutuneet paikalliset toivottavat ryhmän tervetulleeksi pálinka- 

ja kahvitarjoilulla. Mielenkiintoisen kehruunäytöksen, tanssi- ja lauluesityksen jälkeen 

tutustutaan kylän museoon. Ennen Budapestiin paluuta nautitaan lounas. 

 

Retken kesto: n. 9 h 

Hinta: 69 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset,  paikallinen ohjelma, sisäänpääsyt, lounas, suomen-

kielinen opaspalvelu 

 

 

Martonvásár ja Zsámbék Budapestin  

ympäristössä 
 

Kokopäiväretki, jonka ensimmäinen kohde on 30 km Bu-

dapestista sijaitseva Martonvásár. Vierailut goottityylisen 

palatsin Beethovenin museossa ja lastentarhamuseossa 

sekä kävelykierros yhdessä Unkarin kauneimmista puis-

toista. 

Bussimatka jatkuu Zsámbékiin. Katseen vangitsee 1200-luvulla rakennetun kirkon rauni-

ot, jonka vierailun jälkeen menemme lamppumuseoon. 

Yli 1200 lampun kokoelman ihastelun jälkeen on vuoros-

sa lounas, vapaa-aikaa ja lähtö takaisin Budapestiin.  

 

Retken kesto: n. 7 h 

Hinta: 59 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyt Beetho-

venin museoon, palatsin puutarhaan, lastentarhamuseoon 

ja lamppumuseoon, rauniokirkkoon, kolmen ruokalajin 

lounas sekä suomenkielisen opaspalvelu 
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Balaton: Veszprém, Herend ja Tihany 
 

Kokopäiväretki Balatonjärvelle, Keski-

Euroopan suurimmalle järvelle, joka sijaitsee n. 

90 km Budapestista lounaaseen. Vierailu alkaa 

historiallisesta Veszprémin kaupungista, jossa 

tutustutaan vaihtoehtoisesti joko Arcbishopin 

palatsiin tai kaupungin vanhimpaan rakennuk-

seen, Gizellan kappeliin. Kaupunkiin tutustum-

me opastetulla kävelykierroksella. 

Retki jatkuu Herendiin, joka on taas kuuluisa 

posliineistaan. Vierailemme tehtaassa, joka 

valmisti posliinit keisari Franz Josephille ja kuningatar Sissille. Ennen kahvitaukoa 

vierailemme posliinitehtaan museossa.   

Matka jatkuu Tihanyn niemimaalle, Balatonjärven rannalle. Unkarilaisen lounaan jäl-

keen vieraillaan benediktiiniluostarissa, josta löytyy mm. osia ensimmäisestä unkarin 

kielellä kirjoitetusta asiakirjasta 1000-luvulta. Balatonfüredin pikkukaupungin kautta 

retki jatkuu maisemia ihaillen takaisin Budapestiin. 

 

Retken kesto: n. 12 h 

Hinta: 85 €/hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsyt, kahvit, kolmen ruokalajin lounas, 

suomenkielinen opaspalvelu 

 

 

Balaton: Tihany, Badacsony ja Balatonfüred 
 

Kokopäiväretki suuntautuu Balatonjärven alu-

eelle. Vierailemme benediktiiniluostarissa Ti-

hanyn niemimaalla, jonka jälkeen jatkamme 

kuuluisalle Badacsonyn viinialueelle. Sieltä siir-

rymme veneristeilylle ihailemaan järven maise-

mia ja risteilyn jälkeen yhteinen lounas. Iltapäi-

vällä vieraillaan vielä pohjoisrannan pääkau-

pungissa Balatonfüredissä ennen paluuta Buda-

pestiin. 

 

Retken kesto: n. 12 h 

Hinta: 87 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, risteily, lounas, sisäänpääsy luostariin, suomenkie-

linen opaspalvelu 

Lounaan yhteyteen on mahdollista järjestää viininmaistiaiset. 
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Viininpoimintaa Gyöngyöspatassa  
 

Retken aluksi pysähdymme Gödöllössä, jossa vierai-

lemme kuuluisan keisarinna Sissin kuninkaallisessa 

palatsissa. Sieltä jatkamme Gyöngyöspatan viinitilal-

le, jossa ennen viininpoimintaa maistellaan pálinka-

likööriä ja pikkusuolaisia. Elämyksellisen viinin-

poiminnan jälkeen nautitaan kolmen ruokalajin lou-

nas ja maistellaan viinejä.  

 

Retken kesto: n. 10 h 

Hinta: 75 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, vierailu palatsissa, lounas, 6 viinin maistiaiset, suo-

menkielinen opaspalvelu 

 

 

 

Ryhmäretkien esimerkkihinnat laskettu vähintään 25 henkilölle. 
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LIITE 6 

 

Puolipäiväretket Budapestin ulkopuolelle, 2011 
 

Szentendren taiteilijakaupunki 
 

N. 30km päässä Budapestista, Tonavan varrella sijait-

see viehättävä Szentendren taiteilijakaupunki. Pikku-

kaupungin mutkittelevat kadut ja kiemurtelevat kujat, 

kirkontornit, iloisenväriset talot, mukavat ravintolat, 

galleriat ja museot ovat tehneet Szentendrestä Tona-

vanmutkan suosituimman vierailupaikan. 

 

Retken kesto: n. 5 h 

Hinta: 39 eur/hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, käynti marsipaanimuseossa, lounas, suomenkieli-

nen opaspalvelu. 

 

 

Gödöllö – Sissi-keisarinnan palatsi 

 
Pieni kaupunki n. 30 km päässä Budapestista. Vierailu 

kuuluisassa barokkityylisessä kuninkaanpalatsin muse-

ossa, jossa oli keisarinna Sissin kesäasunto. Museovie-

railun jälkeen nautitaan kahvit. 

 

Retken kesto: n. 4 h 

Hinta: 35 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, käynti kuninkaanpa-

latsin museossa, kakkukahvit, suomenkielinen opaspal-

velu 

 

 

Lázárin hevospuisto 

 
Kuuluisien Lázárin veljesten perustama hevostila sijaitsee Domonyvölgyn kylässä. 

Vierailu alkaa tervetuliaisdrinkillä, jonka jälkeen luvassa on upea hevosesitys ja he-

vosvaunuajelu sekä mahdollisuus ratsastaa ja tutustua upeaan tilaan. Lopuksi nautitaan 

perinteinen unkarilainen lounas. 

 

Retken kesto: n. 5 h 

Hinta: 50 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, tervetuliaisjuoma, 

lounas ja suomenkielinen opaspalvelu
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Budafok - Nagytétény 
 

Nagytétény, Budan eteläpuolella, oli asuttu jo Rooman 

vallan aikoina ja nykyisestä raunioiden paikalle raken-

netusta palatsista on vielä jäljellä muinaisia raunioita. 

Vierailu palatsissa, joka on upea barokkityylinen res-

tauroitu rakennus ja sen 30 huoneessa upea kokoelma 

kauniita huonekaluja. Lopuksi viinien maistelua Buda-

fokin viinikellareilla. 

 

Retken kesto: n. 5 h 

Hinta: 35 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, sisäänpääsy Nagytétényn palatsin museoon, 5 viinin 

maistiaiset, suomenkielisen oppaan palvelut 

 

 

 

 

 

Ryhmäretkien esimerkkihinnat laskettu vähintään 25 henkilön ryhmälle. 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.museum.hu/photo/budapest/nagytetenyi/images/0061_intro01_maxi.jpg&imgrefurl=http://www.museum.hu/museum/index_en.php?ID=61&usg=__MGRkJPepbv62_ez2xsd5cRjqP7E=&h=340&w=500&sz=58&hl=fi&start=102&zoom=1&tbnid=jkUBHQXBD7WELM:&tbnh=143&tbnw=211&ei=BJ2MTe7yF9TZ4gaH-vSvCw&prev=/images?q=nagyteteny&hl=fi&biw=1276&bih=823&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=1015&oei=8ZyMTZXZNsas8QPyucWgDw&page=6&ndsp=22&ved=1t:429,r:14,s:102&tx=86&ty=74
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Tonavan risteilyt Legend-aluksella, 2011 

 

Päiväristeily Tonavalle 

 

Tunnin kestävä risteily Tonavalla, jonka aikana 

kuullaan tarinoita ja katsellaan nähtävyyksiä 

sekä Budan että Pestin puolelta. Pysähdys 

Margaretin saarelle, jossa mahdollisuus osallis-

tua kävelykierrokselle.  

 

Retken kesto: n. 3 h 

Hinta: 29 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, risteily, 2 

juomaa, suomenkielinen opaspalvelu (risteilyllä 

kuulokkeet) 

 
 
 
 

Iltaristeily Tonavalle 

 

Tunnin pituinen iltaristeily Legend-

laivalla. Kuohuviinilasillisten kera nau-

timme Budapestin upeasta iltavalaistuk-

sesta ja kuulemme samalla tarinoita alueen 

nähtävyyksistä.  

 

Retken kesto:  

Hinta: 30 €/ hlö 

Hintaan sisältyy: risteily, 2 juomaa, bussi-

kuljetukset, suomenkielinen opaspalvelu 

(risteilyllä kuulokkeet) 

 

 

 

 

 

Ryhmäretkien esimerkkihinnat laskettu vähintään 25 henkilön ryhmälle. 
 
 


