	
  
	
  
MATKAOHJELMA JA TARJOUS
191015
TERTTU SANDELIN / VANHAT KARHUT

VIHREÄN SAAREN LUMO

Vehreä Irlanti kutsuu matkailijaa nauttimaan jylhistä rantamaisemista, hilpeistä pubi-illoista ja eläväisistä
kaupungeista. Paikallisten letkeä elämäntyyli vie vieraankin mukanaan. Irlantia kutsutaan usein lempinimellä Vihreä saari, ja sitä se totisesti on. Suuri osa Irlannin keskiosista on maatalousvaltaista ja vehreää
alankoa, jota kirjovat monet suot ja järvet. Irlannin länsiosissa kohoavat mahtavat rannikkovuoret, jotka
ovat paikoitellen yli 1 000 metriä korkeita. – Irlantilaiset ovat nykyisin kaupungistunutta väkeä, joista lähes kolmannes asuu Irlannin persoonallisen kauniissa pääkaupungissa, Dublinissa. Kuitenkin Irlannin maaseutu paljastaa tämän saaren koko komeuden: upeat niittymäiset maisemat lampaineen ja hurmaavat pikkukylät jäävät taatusti mieleen. – Irlannin historiaa leimaavat monet myllerrykset ja vaikeudet, mutta
paikalliset tunnetaan leppoisina tarinankertojina ja musiikin ystävinä. Irlanti on hyväntuulinen tarujen
saari, joka saa hymyn kenen tahansa huulille!
Päivä 1 / 13.5. (pe)
Kokoontuminen aamuvarhaisella Helsinki-Vantaalle, jossa lähtöselvityksen jälkeen aamiainen. Finnairin
suora lento Dubliniin klo 07.25–08.35. Perillä vastassa suomalainen opas tilausajobussimme kanssa. Kuljetus
keskustaan ja tutustuminen kaupunkiin.
Dublinin kaupunkikiertoajelulla tutustumme kaupungin historiaan ja vilkkaaseen nykypäivään. Kierroksen aikana näemme mm. pääkadun O’Connell Street, jonka keskipisteessä on uusi monumentti Spire of
Dublin sekä GPO-pääpostitalon, joka aikoinaan toimi Irlannin itsenäisyystaistelujen keskuspaikkana.
Dublinin loisteliaat Yrjöjen aikaiset korttelit ja St. Stephen’s Green ja Phoenix Park -puistot muistuttavat Dublinin loisteliaasta 1700-luvusta ja uudet, modernit rakennukset tämän päivän vilkkaasta pääkaupungista. Kiertoajelun jälkeen käymme Guinness Storehouse -panimonäyttelyssä, jossa myös kevyt
lounas. Guinness Storehousen panimonäyttely on avattu yhteen panimon vanhimmista rakennuksista:
rakennukset ovat peräisin vuodelta 1759, jolloin Guinnessin-oluen valmistus Dublinissa alkoi. Ei liene
yllättävää, että Guinness Storehouse on koko Irlannin suosituin turistinähtävyys. Guinness Storehouse panimonäyttely on seitsemässä kerroksessa ja sen ulkomuoto on muotoiltu muistuttamaan Guinnesstuoppia.
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Täällä voi tutustua niin Guinnessin valmistukseen kuin varastointiin, kuljettamiseen ja
paikallisten dublinilaisten panimon työntekijöiden toimenkuvaan, ja mm. siihen, kuinka
Guinness-tynnyreitä valmistetaan ja huolletaan. Voit myös kokeilla, kuinka Guinness-tuoppi täytetään oikeaoppisesti. Kierros päättyy seitsemännessä kerroksessa olevaan lasiseen
näköalabaariin, Gravity Bariin, jossa jokainen halukas saa tuopillisen Guinnessia. 360° Gravity Barista näkee koko Dublinin yli, joten maisemat ovat upeat. Kierroksen ostosmahdollisuus Guinness-kaupassa.
Majoittuminen keskustassa sijaitsevaan hotelliimme. Iltapäivä on vapaata aikaa.
Celtic night (irlantilainen ilta), jossa show ja illallinen juhlistaa matkamme alkua.
Päivä 2 / 14.5. (lau)
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista. Lähdemme Irlannin halki länsirannikolle ja Galwayn kaupunkiin (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. Tislaamo valmisti irlantilaista viskiä lähes 200 vuotta aina vuoteen 1957 asti.
1980-luvulla paikalliset asukkaat alkoivat kunnostaa tislaamoa, ja nyt se toimii museona, jossa on nähtävissä yli 90 %
vanhoista koneista restauroituina. Opastetuilla kierroksilla
vierailijat pääsevät tutustumaan viskin alkuperäiseen valmistukseen ja kierroksilla kuljetaan vanhojen tislaamorakennusten läpi. Kierrokset huipentuvat hintaan sisältyvään viskin
maisteluun. Tislaamon tiloissa on myös ravintola, baari ja
matkamuistomyymälä.
Yhteinen lounas. Illansuussa saapuminen Galwayhin, johon majoittumisen jälkeen tutustumme jalkaisin
yhdessä oppaan johdolla.
Galway on Länsi-Irlannin suurimpia kaupunkeja. Kaupungissa asuu noin 73 000 asukasta. Kaupungin nimi
tuleekin iirin sanasta Gall, joka tarkoittaa vierasta valloittajaa. Kaupunkia kutsutaan myös Heimojen
kaupungiksi (the City of the Tribes, Cathair na dTreabh). Nimi juontaa juurensa 1300-luvun loppupuolelle, jolloin kaupunkia hallitsi 14 kauppiassukua, jotka tulivat tunnetuksi Galwayn heimoina.
Ilta vapaa.
Päivä 3 / 15.5. (su)
Aamiainen hotellissa ja sen jälkeen lähtö kokopäiväretkelle Connemaraan (n. 80 km). Connemara on tunnettu upeista suo- ja vuoristoalueistaan, ja päivän maisemat ovat kuvankauniit.
Päivän reitti kulkee Twelve Bens ja Maam Turks -vuoristojen maisemissa ja käymme mielenkiintoisella
Dan O’Haran kotitilalla, kuvankauniissa Kylemoren luostarissa, jossa on aikaa myös omakustanteiseen
lounaaseen, sekä tyypillisellä Connemaran lammaskoiratilalla, jossa tutustumme lammaskoirien työskentelyyn ja koulutukseen ja erilaisiin lampaisiin. Lammastilalla kasvatetaan Connemara Blackface -lampaita.
Dan O´Haran maatila tarjoaa ainutlaatuista tietoa Connemaran historiaan ja kulttuuriperintöön. Vain 8 kilometrin päässä
Clifdenistä sijaitseva farmi on maisemallinen alue Twelve
Bens -vuorten suojassa, ja näkymät ovat Roundstonen suolle.
Vierailukeskus sijaitsee restauroidussa, ennen nälänhätää kukoistaneessa mökissä, jossa Dan O’Hara asui ennen kuin hän
muutti maasta jouduttuaan häädetyksi kotoaan 1840-luvulla.
Dan O’haran tarina on tyypillinen kuvaus 1800-luvun Connemaran vuokraviljelijän elämästä. Saatte lämpimän “Céad
Míle Fáilte” -tervetulotoivotuksen Martinilta ja Noralta.
Kierros traktorin vetämässä vaunussa vie meidät kukkulan
laelle, jolta näkyy vuoria, järviä ja soita. Kierroksen aikana
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näemme, kuinka turvetta leikataan. Tämän jälkeen käynti
Dan O’Haran mökillä. Sisällä palaa turve, kun Martin, talon
isäntä, antaa kiehtovan katsauksen Irlannin historiaan. Hän
kertoo kelttien historiasta, nälänhädästä, maan lain syntymisestä, laulujensa säestämänä.
Benediktiiniläisnunnat perustivat 1600-luvulla Galwayn maakuntaan Kylemore Abbey –luostarin, joka on Irlannin vanhin
luostari. Sen tarkoituksena oli tarjota irlantilaisille naisille
koulutusta ja uskonnollisen yhteisön vainojen aikaan. Benediktiiniläisnunnien pitämä oppilaitos toimi
täällä vuosikymmenten ajan. Itse kartanon rakensi aikoinaan varakas liikemies, joka ihastui alueen kauniiseen luontoon. Kylemore -järven rannalla sijaitsee myös pieni goottilaiskirkko, jonka sisustuksessa on
käytetty irlantilaista kuuluisaa marmoria. Kylemore Abbey on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö. Sisäänpääsytulot sekä tulot pienestä kaupasta ja kahvilasta menevät suoraan benediktiiniläisnunnien yhteisön ylläpitämiseen Irlannissa. Luostarin lisäksi Kylemore Abbeyn puutarha on upea nähtävyys.
Paluu takaisin hotellille. Yhteinen illallinen.
Päivä 4 / 16.5.2016 (ma)
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 näköalojen jälkeen palaamme takaisin Galwayhin. Päivän aikana mahdollisuus omakustanteiseen välipalaan/lounaaseen.
Yhteinen läksiäisillallinen hotellissa.
Päivä 5 / 17.5.2016 (ti)
Aamiainen hotellissa, uloskirjautuminen ja lähtö takaisin kohti Dublinia. Päivän aikana käymme Malahiden
linnassa, joka on peräisin 1170-luvulta, ja Howthin kalastajakylässä (n. 220 km).
Malahiden linna sijaitsee 250 aarin kokoisella alueella sievässä Malahiden merenrantakylässä. Linna oli
aikoinaan sekä linnake että 800 vuoden ajan Talbotien normannisuvun kotilinna, ja se on mielenkiintoinen yhdistelmä eri arkkitehtuurityylejä. Sisustuksessa on käytetty antiikkisia huonekaluja, ja seinillä on laaja kokoelma irlantilaisia muotokuvamaalauksia, jotka ovat pääosin National
Gallerysta. Tähän kauniiseen ja romanttiseen rakennukseen
on tehty useita muutoksia, mutta ympäröivä puistomaisema
on muuttunut vain vähän, säilyttäen vanhan ajan tunnelman.
Talbotit saapuivat Irlantiin 1170-luvulla ja asuttivat linnaa
aina 1970-luvulle saakka, jolloin suvun viimeinen jäsen Rose
Talbot myi linnan Fingalin kunnalle pystyäkseen maksamaan
perintöverot. Yksi liikuttavimmista linnaa koskevista legendoista kertoo 14 Talbot-perheen jäsenen kuolleen Boynen taistelussa v. 1690. Malahiden linnassa kerrotaankin olevan useita aaveita, joiden läsnäolon voi tuntea jokaisessa huoneessa!
Linna on äskettäin kunnostettu upeasti; huippuluokkaiseen ja
ainutlaatuiseen vierailukokemukseen kuuluvat nyt myös Talbotin perheestä kertova näyttely, joka herättää henkiin linnassa asuneiden ihmisten tarinat, opastettuja kierroksia useilla eri kielillä, sekä upea
muurin ympäröimä puutarha, joka kertoo puutarhan tarinaa sen luojan, Lordi Milo Talbotin silmin, ja
jossa vierailijat voivat kuljeskella omaan tahtiinsa.
Nautimme lounaan päivän aikana. Kuljetus päättyy Dublinin lentokentälle (n. 15 km). Paluulento Suomeen
illalla klo 18.05–23.05.
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FAKTATIEDOT JA TARJOUS:
Matkakohde:

Irlanti

Matkan ajankohta:

13.-17.5.2016

Matkan hinta:

1.225 € / hlö, kun ryhmässä on vähintään 30 lähtijää
1.275 € / hlö, kun ryhmässä on vähintään 25 lähtijää

Matkan hintaan sisältyy kaikki tämä:
• aamiainen Helsinki-Vantaalla lähtöselvityksen jälkeen
• suomenkielisen matkanjohtaja-oppaan mukanaolo Irlannissa koko kierroksen
ajan alkaen ja päättyen Dublin
• neljä yöpymistä aamiaisineen
• kuljetukset tilausajobussilla Irlannissa
• ohjelman mukaiset vierailut ja sisäänpääsyt
• kolme yhteistä illallista, kaksi lounasta pöytävesineen
Hinta ei sisällä:

• ruokajuomia (muita kuin pöytävesi)
• muita kuin ohjelmassa mainittuja palveluita tai aterioita
• matkavakuutusta. Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on kattava peruutusturva erikoismatkoissa.

Lisämaksusta:

• majoittuminen yhden hengen huoneeseen, lisämaksu 180 €. Yksin majoittuvan tulee suorittaa yhden hengen huoneen lisämaksu.
• yöpyminen Cumulus Hotel Airportissa 12.-13.5. ja/tai 17.-18.5., hinta à 55 €
jaetussa 2 hengen huoneessa.

Maksuehto:

Ennakkomaksu à 250 € /hlö. Loppumaksu erääntyy 6 vkoa ennen matkan alkua.

Hintaan ei lisätä toimitusmaksua, palvelu- tai laskutuslisää.
Tarjous on voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / Kon-Tiki Tours Ltd. Yritys kuuluu Kilpailu- ja
Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen
kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja.
HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen
matkavakuutus.
Olemme alustavasti tehneet opas-,
lento- ja majoitusvaraukset 30 hengelle.
Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta. Vastaan mielelläni
lisäkysymyksiinne.
Ystävällisin terveisin

Anne Kajander
Puh. 045 1242003
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