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SEIJA SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 
 

TUNTEMATON, AUTENTTINEN WALES 

Wales on omaleimainen alue, joka tunnetaan vehreistä laaksoistaan, vuoristoistaan, lukuisista linnoistaan 
ja iloisesta kansastaan. Walesilaiset ovat hyvin ylpeitä maastaan, joten varo kutsumasta Walesia Englan-
niksi. Wales on pitkän historiansa aikana joutunut puolustamaan itseään monilta muilta kansoilta, joten 
maassa on mielettömästi hienoja linnoja. Maan luonto koostuu vehreistä laaksoista sekä jyrkistä vuoris-
toista, joten Wales on myös erinomainen retkeily- ja patikointikohde. Maassa puhutaan sekä kymriä että 
englantia. Walesin sää on usein pilvinen, kostea ja tuulinen. Vuoden lämpimin kuukausi on heinäkuu, jol-
loin päivän ylin lämpötila on tavallisesti 17–21°C. Rannikoilla on miellyttävämpi ilmasto kuin sisämaan 
ylängöillä. Sateisin kausi sijoittuu loka-tammikuulle. 

Päivä –1, 18.9. (pe) 
Alkuillasta tilausajokuljetus Turusta Helsinki-Vantaalle; ajamme T2:n kautta, jolloin saamme matkatava-
ramme lähtöselvitettyä. Siirtyminen lentokenttähotelliin, majoittuminen.  

Päivä 1, 19.9. 
Aamuvarhaisella shuttle-bussilla siirtyminen lentokentälle, 
jolla turvatarkastus ja aamiainen. Aamulento Helsingistä 
Manchesteriin, jonne saapuminen klo 09.20.  
Lähdemme oppaamme kanssa bussillamme suorinta tietä 
Pohjois-Walesiin, jossa ensimmäinen pysähdyspaikkamme 
on Conwyn n. 3.500 asukkaan pikkukaupunki ja täällä Con-
wyn linna.  

Tämä eräs Walesin kauneimmista ja parhaiten säily-
neistä keskiaikaisista linnoista on Edward I rakennut-
tama. Linnassa on hulppeat 22 vahtitornia! Valokuvauk-
sellisessa Conwyssä sijaitsee myös 1300-luvulta peräisin 
oleva Aberconwy House sekä kuuluisan insinöörin Sir 
Thomas Telfordin suunnittelema riippusilta 1800-luvun alkupuolelta.  

Yhteisen kevyen lounaan jälkeen matkamme jatkuu Betws-y-Coedin kaupunkiin keskellä Snowdownian kan-
sallispuistoa. Ensin piipahdamme kuitenkin Trefriwin kutomolla. 

Täällä näemme, kuinka perinteisiä walesiläisiä kankaita ja ryijyjä on valmistettu 1850-luvulta lähtien. 
Kutomo on eräs harvoista, yhä jäljellä olevista perinteisistä kutomoista ja on ollut saman perheen 
omistuksessa useita sukupolvia. Kutomossa on tietenkin myös myymälä.  
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Saavumme hotelliimme Betws-y-Coedissa loppuiltapäi-
västä, majoittuminen ja yhteinen tuloillallinen. 

Päivä 2, 20.9. 
Aamiaisen jälkeen ja nousemme bussiin. Päivän ensimmäi-
nen pysähdyspaikka on Llechweddin vanha kaivos.  

Siirrymme ajassa 160 vuotta taaksepäin ja fyysisesti 
150 metrin syvyyteen. Täällä louhittiin liuskakiveä 
jota tarvittiin kattojen rakentamiseen. Kiveä vietiin 
aina Ranskaan asti. Tuotanto väheni 1900-luvun alus-
sa ja toisen maailmansodan jälkeen se loppui koko-
naan. Alue on UNESCOn maailmanperintökohde juuri liuskakivituotantonsa vuoksi.  

Päivämme jatkuu höyryjunamatkalla Blaenau Ffestiniogista Porthmadogiin. Tämä 200 vuotta vanha kapea-
raiteinen, 23 km pituinen rautatie vie meidät hienojen maisemien halki, osittain jopa 200 m merenpinnan 
yläpuolelle, ja linjalla liikennöivät 150 v. vanhat junat tarjoavat varsinaisen nostalgiakokemuksen! Juna-
matkan aikana nautimme walesiläisiä leivonnaisia ja teetä. 

Sitten siirrymme bussilla erikoiseen Portmeirionin kylään, jonka rakennutti Sir Clough Williams-Ellis italia-
laisen pikkukaupungin tyyliin. Kylän omistaa säätiö ja täällä on kuvattu esim. useita TV-sarjoja ja eloku-
via. Meillä on myös aikaa tutkia kylän kauppoja. Saavumme takaisin hotelliimme Betws-y-Coedissa illan-
suussa.	– Yhteinen illallinen. 

Päivä 3, 21.9. 
Aamiaisen jälkeen suuntaamme Angleseyn saarelle upeaa Port 
Menai -siltaa pitkin. Tämä Thomas Telfordin rakennuttama, maa-
ilman ensimmäinen rautainen riippusilta avattiin 1826 ja se on 
UNESCOn suojelukohde. Pidämme valokuvaustauon Llanfairpwll-
gwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochnin rautatiease-
malla. Pistäydymme merisuolan tuottajien luona Anglesea Sea 
Salt Company -nimisessä yrityksessä.  

Tämä perheyritys tuottaa korkealaatuista, huippukokkienkin 
suosimaa merisuolaa, jota on tarjottu mm. Lontoon Olympia-
laisissa, monissa poliittisissa kokouksissa sekä kuninkaallisissa 
häissä ja jota käytetään Green & Black -brändin suklaissa ja 
Pipeesin perunalastuissa. Suolaa toimitetaan tunnettuihin ra-
vintoloihin kuten The Fat Duck and El Bulli. Tutustumme yri-
tyksen toimintaan ja saamme mahdollisuuden tietenkin ostaa 
tuliaisia kahvilan yhteydessä olevasta kaupasta.  

Seuraava pysähdyspaikkamme on Viikinkien perustama Beauma-
riksen kaupunki, jonka kaupunkikuvaa hallitsee upea, Edward I:n 
1300-luvulla rakennuttama linna. Pidämme lounastauon, haluk-
kaat voivat myös käydä linnassa omatoimisesti. Ennen paluuta 
hotellillemme ehdimme vielä pysähtyä Llanfairpwllgwyngyllissä sijaitsevassa Plas Newyddin kartanossa  
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ja sen kartanossa sekä kauniissa puutarhassa, josta säiden salliessa avautuu upea näköala vuoristoon sekä 
Menai-sillalle. Nykyinen kartanorakennus on peräisin 1700-luvulta ja sen sisustus on 1930-luvulta. Täällä 
on maailman suurin kokoelma englantilaisen taidemaalari Rex Whistlerin töitä. Saavumme hotelliimme 
Betws-y-Coedissa illansuussa. Yhteinen illallinen. 

Päivä 4, 22.9. 
Aamiaisen jälkeen pakkaamme tavaramme ja suuntaamme Snowdonista itäänpäin. Aloitamme päivän vie-
railemalla vuonna 1874 perustetussa Bodnant Garden –puutarhassa, joka on ollut McLarenin perheen viiden 
sukupolven hallussa ja hoidossa.  

Aikojen saatossa kasveja on kerätty ympäri maailman ja tuotu tänne pohjoiseen Walesiin. Puutarhassa 
on värejä ja tuoksuja ympäri vuoden ja se on ihana sekoitus viktoriaanista, Edwardin aikaista sekä 
Arts & Crafts –liikkeen tyylejä. Saamme omatoimisesti tutustua puutarhaan, jossa on myös teehuone. 

Täältä suuntamme Gwinllan Conwy-viinitilalle, jossa Charlotte Bennett miehensä Colinin kanssa tuottaa 
maailmallakin mainetta niittäneitä viinejä. Tämä harrastus karkasi käsistä ja laajeni hehtaarin kokoiseksi 
tilaksi, jossa kasvaa 200 viiniköynnöstä. Näistä saadaan vuosittain noin 4.000 pulloa viiniä.  
Teemme opastetun kierroksen ja saamme tietenkin maistaa tilan viinejä walesiläisten juustojen kera en-
nen ennen kuin jatkamme matkaa Afonwenin käsityö- ja antiikkikeskukseen. Tämä on v. 1991 perustettu 
perheyritys, joka tarjoaa paikallisille käsityöläisille myynti- ja näyttelykanavan. Tarjonta riippuu sillä het-
kellä olevista näytteilleasettajista ja esillä saattaa olla esim. tekstiilejä, keramiikkaa, koruja tai vaikkapa 
elintarvikkeita. 
Saavumme hotelliimme illansuussa, yhteinen illallinen. 

Päivä 5, 23.9. 
Aamiainen. Tänään aloitamme tutustumalla viehättävään keskiaikaisten munkkien perustamaan, vajaan 
neljäntuhannen asukkaan Llangollenin kaupunkiin. Kaupungin läpi virtaava Dee-joki oli aikanaan alueen 
tekstiilitehtaiden voimanlähde. Ympäröivillä kukkuloilla oli myös paljon lammasfarmeja. Nykyään kau-
punki elää lähinnä turismilla. Aamupäivä vapaa kaupunkiin omatoimisesti tutustuen ja kenties ostoksia 
tehden. 
Kokoonnumme yhteisen, kevyen lounaan merkeissä; sen jälkeen nousemme kapeaan kanavaveneeseen ja 
teemme veneretken Llangollenin kanavalla.  

Venettä vetää hevonen, ja 45 minuutin venematka an-
taa rauhallisen hetken kavioiden kopsetta kuunnellen, 
kauniita kanavan rantoja ihaillen. Llangollenin kanava 
on osa insinööri Thomas Telfordin 1835 rakennutta-
maa Shropshire Union kanavasysteemiä.  

Ehdimme vielä pistäytyä Plas Newydd -museossa, joka oli 
‘Ladies of Llangollenin’ eli Lady Eleanor Butler ja Sarah 
Ponsonbyn koti yli 50 vuotta.  

He ‘karkasivat’ Llangolleniin ja perustivat kotitalou-
den yhdessä, mikä 1700-luvun lopussa oli varsinainen 
skandaali – tuolloinhan naisen tärkein tehtävä elä-
mässä oli päästä hyviin naimisiin. Tuhkan laskeuduttua heidän kodistaan tuli varsinainen seurapiirien 
kohtaamispaikka. Siellä sanotaan vierailleen mm. Sir Walter Scottin, Wellingtonin herttuan, William 
Wordsworthin sekä Lady Caroline Lambin. 

Saavumme hotelliimme takaisin illansuussa. – Yhteinen läksiäisillallinen. 

Päivä 6, 24.9. 
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista ja lähtö paluumatkalle. Käymme ensin lähellä sijaitsevassa 
Chirk Castlessa. 

Walesin ja Englannin rajalla on enemmän linnoja ja linnojen raunioita kuin missään muualla saarivalti-
ossa. Vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä hotellistamme sijaitsee Edward I aikana puolustuslinnak-
si rakennettu linna Chirk Castle. Se siirtyi Thomas Myddletonin omistukseen muutama sata vuotta 
myöhemmin ja joutui siten kansalaissodan pyörteisiin. Hänen poikansa vaihtoi sittemmin sodassa puol- 



	
MATKAOHJELMA JA TARJOUS 

121219 

  
 
 
 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd   
 
100% suomalainen, yksityinen 
vastuullinen matkanjärjestäjä	

Fredrikinkatu 25 A 10 
00120 Helsinki	

  Linnankatu 13 a A 17 
  20100 Turku	

Puh. +358 (0)9 466 300        www.kontiki.fi	
Kitkantie 18 
93600 Kuusamo	

 
 
ta, minkä seurauksena hallitsija teki hänestä paronin. Aikojen ja monien eri omistajien saatossa lin-
naan kerääntyi upea kokoelma huonekaluja, tekstiileitä ja taideteoksia. Kannattaa tutustua myös lin-
nan yli kahden hehtaarin kokoiseen puutarhaan. 

Ennen yhteistä lounasta pidämme vielä valokuvaustauon Pontcysyllte-akveduktilla.  
Tämä v. 1805 valmistunut 18-kaarinen, Thomas Telfordin suunnittelema akvedukti on maan korkein ja 
pisin. Se kuuluu UNESCOn maailmanperintökohteisiin. Kamerat esiin! 

Yhteinen lounas, jonka jälkeen kuljetus Manchesterin lentokentälle, lähtöselvitys ja turvatarkastus. Paluu-
lento Helsinkiin ja tilausajokuljetus Turkuun. 
 
LENNOT: 

LAU 19.9.  AY1361 HELSINKI > MANCHESTER klo 08.20–09.20 
   TO 24.9. AY1366 MANCHESTER > HELSINKI klo 17.50–22.30  
 
 
 
MAJOITTUMINEN: 
19.–22.9. Waterloo Hotel • Betws-y-Coed LL24 0AR •   

 www.waterloo-hotel.info/  
Betws-y-Coedin kylässä sijaitseva mukava turistiluo-
kan hotelli, jonka päärakennuksessa on vain 12 huo-
netta, mutta lisärakennuksissa hotellin alueella on 
vielä 33 huonetta. Kaikissa huoneissa on tietenkin mu-
kavuudet: TV, puhelin, teen-/kahvinkeittovälineet, 
hiustenkuivaaja sekä silitysrauta ja -lauta. Ateriat 
tarjoillaan hotellin ravintolassa ja drinkillä voi käydä 
baarissa tai ihan vain aulan oleskelutiloissa. Vieraat 
voivat rentoutua hotellin 13 m pitkässä uima-altaassa, 
jonka yhteydessä on höyrysauna ja tavallinen sauna.  

	 

 
22.–24.9. Rossett Hall Hotel • Chester Rd, Rossett LL12 0DE • www.rossetthallhotel.co.uk  

Lähellä Englannin rajaa sijaitseva kodikas kolmen tähden hotelli. 1700-luvulta peräisin ole-
va päärakennus on Grade II -suojeluluokituksen 
alainen, eli siihen ei saa tehdä suuria muutoksia. 
Hotellihuoneita on 51 ja niissä on kaikissa tieten-
kin mukavuudet: TV, jääkaappi, hiustenkuivaaja 
ja Internetyhteys. Hotellin ravintola Oscar’s tar-
joilee kaikki päivän ateriat. Yleisissä tiloissa on 
myös baari sekä kokoustilaa. Ilmojen salliessa 
vieraat voivat viettää myös aikaa suuressa puu-
tarhassa. 
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FAKTA- JA HINTATIEDOT: 
Matkakohde:  Wales (8 pvää/7 yötä) 

Matkan ajankohta: 18./19.–24.9.2020  

Matkan hinta:  à 1.590 € / hlö (edell. 35 mat-
kustajaa) 

 à 1.690 € / hlö, kun osallistujia 
on väh. 27 

Hintaan sisältyvät: – tilausajokuljetukset Turusta H:ki-Vantaan lentoasemalle m/p 
 – yöpyminen 18.-19.9. lentokenttähotellissa, esim. Scandic Airport 
 – aamiainen Helsinki-Vantaalla lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen 

– Finnairin suorat lennot Helsingistä Manchesteriin m/p turistiluokassa lento-
veroineen 

 – kuljetukset Walesissa paikallisella, hyvätasoisella turistibussilla ja kuljetta-
jan kulut 
– suomenkielisen matkanjohtaja/oppaan palvelut koko matkan alk. Manches-
ter  
– 3 + 2 yöpymistä tasokkaissa väh. 3* hotelleissa aamiaisineen 
– viisi illallista, neljä lounasta, viinitasting juustoineen, teehetki höyryjuna-
matkalla 
– ohjelmassa mainitut aktiviteetit ja sisäänpääsyt 
– kaikki paikalliset verot ja palvelumaksut 

Hintaan ei sisälly: – ruokajuomat 
  – muut kuin edellämainitut palvelut, kuljetukset tai sisäänpääsyt 
 – matkavakuutus. Jokaisella on hyvä olla matkatavara- ja matkustajavakuutus 

kattavine peruutusturvineen. 

Lisämaksusta:  – yhden hengen huone. Huom! Ilman huonetoveria matkustavan on pääsään-
töisesti varattava yhden hengen huone. Hinta annetaan pyydettäessä. 

Maksuehto:  Ennakkomaksu 300 €/hlö eräpäivä sopimuksen mukaan. 
  Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkaa.  

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimi-
tus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät verot.  

Hinta à 1.690 € edellyttää väh. 27 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vah-
vistetun osallistujamäärän mukaan. Ennakkomaksu: 300 €/hlö, kun matkan minimiosallistujamäärä on 
koossa, loppulasku lähetetään lopullisen osallistujamäärän vahvistuttua. 
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Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.4.2020 Kon-Tiki Toursiin s-postitse groups.turku@kontiki.fi otsi-
kolla WALES 2020. Ilmoittautuessasi mainitse nimesi (kuten passissasi), postiosoitteesi, puhelinnumerosi, 
s-postiosoitteesi sekä huonekaverisi ja mahdolliset erikoisruokavaliot ja muut erityistoiveet. 
Huom! Matkalle on rajoitettu määrä paikkoja. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja se voi 
täyttyä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.  
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa. – Hinta perustuu Englannin punnan kurs-
siin per 12.12.2019. Pidätämme oikeuden hinnantarkistukseen 3 kk ennen matkan alkua Englannin pun-
nan kurssimuutosten varalta (tämä koskee niin kurssin heikentymistä kuin sen vahvistumista).   

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpi-
tämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmis-
matkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilen-
tojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovel-
lamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä. 

Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni lisäkysymyksiinne. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Kon-Tiki Tours Oy 

 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 
 
 

 
 


