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VIHREÄN SAAREN LUMO 13.–17.5.2016 
PERJANTAI 13.5. • Kokoontuminen 
aamuvarhaisella Helsinki-Vantaalle, 
ja lähtöselvityksen jälkeen aamiai-
nen. Finnairin suora lento Dubliniin 
klo 07.25–08.35. Perillä vastassa suo-
malainen opas ja tilausajobussimme. 
Kuljetus Dublinin keskustaan ja tu-
tustuminen kaupunkiin. Majoittumi-
nen keskustassa sijaitsevaan hotel-
liin. Iltapäivä omaa aikaa. Celtic 
night (irlantilainen ilta) -show ja il-
lallinen juhlistaa matkamme alkua. 

LAUANTAI 14.5. • Aamiaisen jälkeen 
uloskirjautuminen hotellista. Lähdemme Irlannin halki länsirannikolle ja Galwayn kau-
punkiin (n. 210 km). Matkan varrella käymme Kilbegganin kylässä sijaitsevassa Locke’s 
Distillery viskitislaamomuseossa.  

Kilbeggan tislaamo on eräs Irlannin vanhimmista ja se on ainoa jäljellä oleva viskin 
pientislaamo koko saarella. Tislaamo on perustettu vuonna 1757, ja se on loistava 
esimerkki perinteisestä irlantilaisesta tislaamotoiminnasta. 

Yhteinen lounas. Illansuussa saapuminen Galwayhin, johon majoittumisen jälkeen tu-
tustumme jalkaisin yhdessä oppaan johdolla.  

Galway on Länsi-Irlannin suurimpia kaupunkeja; täällä asuu noin 73.000 asukasta. 
Kaupungin nimi tulee iirin sanasta Gall, joka tarkoittaa vierasta valloittajaa. Kau-
punkia kutsutaan myös Heimojen kaupungiksi. Nimi juontaa juurensa 1300-luvun lop-
pupuolelta, jolloin kaupunkia hallitsi 14 
kauppiassukua; nämä tulivat tunnetuiksi 
Galwayn heimoina. Galway on yliopisto-
kaupunki. 

Ilta vapaa. 

SUNNUNTAI 15.5. • Aamiainen hotellissa; 
lähtö kokopäiväretkelle Connemaraan (n. 80 
km). Connemara on tunnettu upeista suo- ja 
vuoristoalueistaan, ja päivän maisemat ovat 
kuvankauniit. Reitti kulkee Twelve Bens ja 
Maam Turks -vuoristojen maisemissa ja päi-
vän aikana vieraillaan mielenkiintoisella 
Dan O’Haran kotitilalla, kuvankauniissa Kylemoren luostarissa, jossa nautimme lounaan, 
sekä lammaskoiratilalla. Myöhään iltapäivällä paluu takaisin Galwayhin; ilta vapaa. 

MAANANTAI 16.5. • Hotelliaamiainen. Tänään lähdemme Galwaysta Burrenin alueelle, 
josta matka jatkuu kohti päivän kohokohtaa, Moherin kallioita (n. 80 km).  

Moherin kalliot ovat eräs Irlannin matkan huippukohdista. Nämä mahtavat jyrkänteet 
laskevat 210 m korkeudesta äkkijyrkästi mereen 8 km pituisena. Kallioilta on upeat 
näköalat Atlantille, ja kirkkaalla säällä näkee Aranin saarille saakka.  

Upeiden, unohtumattomien näkymien jälkeen palaamme takaisin Galwayhin. Päivän ai-
kana mahdollisuus omakustanteiseen välipalaan/lounaaseen. – Yhteinen läksiäisillalli-
nen hotellissa.  

TIISTAI 17.5. • Aamiainen hotellissa, uloskirjautuminen ja lähtö takaisin kohti Dubli-
nia. Päivän aikana käymme Malahiden linnassa, joka on peräisin 1170-luvulta, ja How-
thin kalastajakylässä (n. 220 km).  

Malahiden linna sijaitsee sievässä Malahiden merenrantakylässä. Linna oli aikoinaan 
sekä linnake että 800 vuoden ajan Talbotien normannisuvun kotilinna, ja se on mie-
lenkiintoinen yhdistelmä eri arkkitehtuurityylejä. Tähän kauniiseen ja romanttiseen 
rakennukseen on tehty useita muutoksia, mutta ympäröivä puistomaisema on muut-
tunut vain vähän, säilyttäen vanhan ajan tunnelman. Talbotit saapuivat Irlantiin 
1170-luvulla ja asuttivat linnaa aina 1970-luvulle saakka. 

Nautimme lounaan päivän aikana. Kuljetus päättyy Dublinin lentokentälle (n. 15 km). 
Paluulento Suomeen illalla klo 18.05–23.05. 

Matkan hinta à 1.225 € (väh. 30 hlöä), à 1.275 € (väh. 25 hlöä) sisältäen • aamiaisen 
lähtöselvityksen jälkeen • Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki–Dublin, m/p • 
suomenkielisen matkanjohtaja-oppaan mukanaolon Irlannissa koko kierroksen ajan • 
4 yötä tasokkaissa hotelleissa aamiaisineen • tilausajokuljetukset Irlannissa tasok-
kaalla turistibussilla • ohjelman mukaiset retket, vierailut ja sisäänpääsyt • kaksi il-
lallista ja kolme lounasta pöytävesineen.  
Hinta ei sisällä: • ruokajuomia • muita kuin edellämainttuja aterioita / ohjelmaa • 
matkavakuutusta. Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on kattava, erikoismatkoja 
koskeva peruutusturva! 

Lisämaksusta: • majoittuminen 1 hengen huoneeseen, lisämaksu à 180 € • Yöpyminen 
Cumulus Hotel Airportissa 12.-13.5. ja/tai 17.-18.5., hinta à 55 €/yö jaetussa 2 hengen 
huoneessa. 
Matkan hintaan ei lisätä laskutuslisää, toimisto- tai palvelumaksuja.  
Maksuehto: Ennakkomaksu 250 € /hlö sopimuksen mukaan, loppumaksu 6 vkoa ennen 
matkan alkua. Tarjous on voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.  

Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Sitovat ilmoittautumiset Terttu Sandelinille, s-posti: terttu.sandelin@gmail.com tai 
puh. 044 511 3937, viimeistään 31.1.2016. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit/BlueSky Travel Oy.       
Yritys kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekis-          
teriin (1929 /00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä          
valmismatkaehtoja. www.matkaseniorit.fi


