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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, ja lähes kolmannes asuu Irlannin persoonallisen kauniissa pääkaupungissa Dublinissa. Kuitenkin Irlannin maaseutu paljastaa vihreän 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, 13.9.
Tilausajokuljetus Turusta Helsinki-Vantaalle, josta lähtöselvityksen ja yhteisen aamiaisen jälkeen suora
aamulento Dubliniin (alustavasti klo 0820–0930). Olemme perillä aamupäivällä. Vastassa on suomalainen
opas ja tilausajobussimme. Lähtö heti Irlannin halki kohti länsirannikkoa ja Galwayn kaupunkia. Matkalla
pidämme tauon Kilbegganin kylässä ja käymme viskitislaamomuseossa Locke’s Distillery; täällä nautimme
kevyen lounaan.
Kilbeggan tislaamo on yksi 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,
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baari ja matkamuistomyymälä.
Myöhään iltapäivällä saavumme Galwayhin.
Galway on Länsi-Irlannin suurimpia kaupunkeja; täällä 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 loppupuolelta, jolloin kaupunkia hallitsi 14 kauppiassukua; nämä tulivat tunnetuiksi Galwayn heimoina.
Galway on yliopistokaupunki.
Majoittuminen keskustassa sijaitsevaan hotelliin, esim. Victoria Hotel***.

Victoria hotelli sijaitsee aivan Galwayn keskustassa Eyre Square aukion laidalla, bussi- ja juna-asemaa
vastapäätä. Parin minuutin kävelymatkan päässä keskustan ostosmahdollisuudet, kulttuuritarjontaa
sekä ja yöelämää. Hotellissa on 57 huonetta, joissa on kylpy/suihku, TV, puhelin, hiustenkuivaaja ja
kahvin-/teenkeittovälineet. Hotellissa on ravintola Alexandra’s Restaurant, jonka menu sisältää perinteisten irlantilaisten ruokalajien lisäksi kansainvälisempiä makuja.
Tuloillallinen hotellissa.
Päivä 2, 14.9.
Aamiainen hotellissa. Lähtö kokopäiväretkelle Connemaraan,
Galwaysta hieman pohjoiseen. Käymme Dan O´Haran farmilla.
Tämä maatila tarjoaa ainutlaatuisia näkemyksiä Connemaran
historiaan ja kulttuuriperintöön. Vain 8 km 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.
Kierros traktorin vetämässä vaunussa vie kukkulalle, jolta on
näkymät vuorille, järville ja soille. Kierroksen aikana nähdään, miten turvetta leikataan. Tämän jälkeen käymme Dan
O’Haran mökillä. Sisällä palaa turve, kun Martin, talon isäntä, antaa kiehtovan katsauksen Irlannin historiaan. Hän kertoo kelttien historiasta, nälänhädästä, maan lain synnystä,
laulujensa säestämänä.
Täältä jatkamme vielä Kylemore Abbey & Gardeniin, täällä nautimme myös lounaan.
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 liike-
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mies, joka ihastui alueen kauniiseen luontoon. Kylemore -järven rannalla sijaitsee myös pieni goottilaiskirkko, jonka sisustuksessa on käytetty kuuluisaa irlantilaista marmoria. Kylemore Abbey on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö. Lipputulot sekä tulot pienestä kaupasta ja kahvilasta menevät suoraan benediktiiniläisnunnien yhteisön ylläpitämiseen Irlannissa. Luostarin lisäksi Kylemore Abbeyn puutarha on upea nähtävyys.
Connemarassa käymme myös lammastilalla, jolla tutustumme lammaskoirien työskentelyyn ja koulutukseen
sekä erilaisiin Irlannissa kasvatettaviin Connemara Blackface -lampaisiin. Joe Joyce esittelee lammaskoiriensa työskentelyä. Paluu takaisin Galwayhin; ilta vapaa.
Päivä 3, 15.9.
Aamiaisen jälkeen bussilla läheiselle Burrenin alueelle. Täältä
matka jatkuu kohti päivän kohokohtaa, Moherin kallioita. Moherin kalliot ovat eräs tämän matkan huippukohdista. Nämä mahtavat jyrkänteet laskevat äkkijyrkästi mereen 8 km pituisena jopa
210 m korkeudesta. Kallioilta on upeat näköalat Atlantille, ja
kirkkaalla säällä näkee Aranin saarille asti. Paluu Galwayhin, loppupäivä vapaa yhteiseen pubi-illalliseen asti.
Päivä 4, 16.9.
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista ja lähtö kohti
Dublinia, Tänne saavuttuamme aloitamme tutustumalla kaupunkiin kiertoajelulla saaden yleiskuvan tästä rennosta pääkaupungista. Dublinin kaupunkikierroksella tutustumme kaupungin historiaan ja vilkkaaseen nykypäivään. Dublinin Yrjöjen aikaiset korttelit ja puistot St.
Stephen’s Green ja Phoenix Park muistuttavat Dublinin loisteliaasta 1700-luvusta ja uudet, modernit rakennukset tämän päivän vilkkaasta pääkaupungista..
Majoittuminen keskustahotelliin, esim. hotelli Camden Court****
Camden Court hotelli on viihtyisä neljän tähden hotelli aivan Dublinin sydämessä, ainoastaan viiden
minuutin kävelymatkan päässä St Stephens Greeniltä ja Grafton Streetiltä. Kaikki nähtävyydet, ravintolat, pubit ja kaupat ovat siis aivan hotellin läheisyydessä.
Hotellissa on 246 huonetta, joiden kaikkien perusvarusteisiin kuuluvat hiustenkuivaaja, puhelin, TV, internet-yhteys, housuprässi sekä sekä teen-/kahvinkeittovälineet. Hotellin yleisiin tiloihin kuuluvat juuri uusittu C-Centrel –baari, à la carte -ravintola The Court, hyvät kokoustilat sekä vapaa-ajankeskus,
jossa mm. sauna, 16 m pitkä uima-allas, poreallas ja kuntosali.

Majoittumisen jälkeen kuljetus Guinnessin panimoon, johon tutustumme ja jossa nautimme lounaan. Lounaan jälkeen tutustumme jalkaisin Dublinin keskustaan. Ilta vapaa.
Päivä 5, 17.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme tilausajokuljetuksella Pohjois-Irlantiin ja Belfastiin kokopäiväretkelle.
Pohjois-Irlannin ja erityisesti Belfastin historia kuuluu Länsi-Euroopan verisimpiin. Vuoden 1916 kapinan
ja sisällissodan jälkeen 1921 tasavalta itsenäistyi, mutta Pohjois-Irlannin muodostavat kuusi kreivikuntaa jäivät Iso-Britannian alaisuuteen. Tasavaltalaismielisten katolisten ja brittiläisten protestanttien
kesken on vuodesta 1969 käyty lukuisia aseellisia selkkauksia eivätkä pommi-iskut ole olleet harvinaiOy Kon-Tiki Tours Ltd • Linnankatu 13 a A 17 • 20100 Turku • Finland • www.kontiki.fi

sia. Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA halusi pohjoisen sekä tasavallan
yhdistyvän ja taisteli verisesti brittihallintoa vastaan päästäkseen hallitsemaan ”yhdistynyttä Irlantia”. Vuonna 2007 Britannian armeija
päätti 38 vuotta kestäneen operaationsa Pohjois-Irlannissa ja rauha saatiin aikaan. Näiden vuosikymmeniä kestäneiden väkivaltaisuuksien takia
Pohjois-Irlanti saatetaan mieltää vaaralliseksi paikaksi. Näin ei kuitenkaan enää ole, vaan jäljellä olevat levottomuudet ja jännitteet ovat
keskittyneet vain tiettyyn pieneen kaupunginosaan. Belfastin menneisyys on jättänyt kaupunkiin arvet, jotka tekevät siitä mielenkiintoisen
lomakohteen; Belfast on hiljattain valittu Ison-Britannian turvallisimmaksi kaupungiksi matalimmalla rikostilastolla. Entinen tehdaskaupunki
on vaikeuksien jälkeen ottanut suuria optimistisia harppauksia modernisaatiota kohden ja kohentanut ilmettään erityisen turistiystävälliseen suuntaan historiaansa unohtamatta. – Titanic Belfast Experience on Belfastissa oleva museo, jossa esitellään v. 1912 uponneen höyrylaiva Titanicin tarina. Museo avattiin v. 2012, jolloin tuli kuluneeksi tasan sata vuotta laivan uppoamisesta. Museon rakentaminen kesti kolme vuotta, ja sen rakentamiskustannukset olivat 77 miljoonaa
puntaa. Titanic Belfast sijaitsee sadan metrin päässä siitä telakasta, jolla laiva rakennettiin. – Samalla
kannattaa käydä myös White Star Line -varustamon viehättävällä SS Nomadicilla, joka on entisöity vuoden 1912 kaltaiseksi ja on viimeinen varustamon kolmesta upeasta aluksesta.
Päivän aikana yhteinen lounas. Palattuamme Dubliniin loppupäivä vapaa yhteisestä ohjelmasta.
Päivä 5, 18.9.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen
käymme Trinity College -yliopiston vanhassa
kirjastossa sekä tutustumme mahdollisuuksien
mukaan iirinkieliseen oppilaitokseen.
Trinity Collegen alue henkii historiaa ja
arvokasta tunnelmaa. Yliopisto perustettiin aikanaan kuningatar Elisabeth I:ltä
saadulla perustamiskirjalla v. 1592. Läntisessä Euroopassa oli jo aloittanut monta
uutta yliopistoa, ja Englannissa ja Skotlannissakin niitä oli useita, joten kasvavan
Dublinin oli aika saada omansa. Yliopiston
uskottiin olevan tärkeä askel irlantilaisen
koulutuksen kehittämisessä ja protestanttien aseman vahvistamisessa Irlannissa.
Kirjasto oli Trinityssä alusti asti tärkeässä
osassa ja sen kokoelmaa luotiin huolella. Koulu oli tiukasti kytköksissä kirkkoon ja moni valmistuneista
siirtyi koulun jälkeen kirkollisiin toimiin Anglikaanisen kirkon palvelukseen. Trinity perustettiin yliopistoksi protestanteille ja se avautui vasta myöhemmin Irlannin katoliselle väestölle. Naispuoliset opiskelijat saivat oikeuden opiskella Trinityssä v. 1904. Yliopistosta on valmistunut monia Irlannin historiasta
tuttuja henkilöitä, muun muassa kirjailijat Samuel Beckett, Oscar Wilde sekä Bram Stoker. Myös Irlannin naispuoliset presidentit ovat Trinityn käyneitä.
Trinity Collegen tunnelmallisessa kirjastossa puulattia narisee jalkojen alla, ja korkeat kirjahyllyt ovat
täynnä vanhalle ja arvokkaalle tuoksuvia, nahkakantisia kirjoja. Irlannin arvostetuimmaksi rankatulla,
v. 1592 perustetulla yliopistolla on pitkä historia, ja ennen
kirjastoon tutustumista kannattaa viettää hetki katsellen
vanhoja rakennuksia ja nauttien tunnelmasta. Kirjaston yhteydessä pääsee tutustumaan myös koristeelliseen Book of
Kellsiin, joka on yksi Irlannin tunnetuimmista nähtävyyksistä –
se on taidokkaasti kuvitettu, keskiajalta peräisin oleva latinankielinen käsikirjoitus, joka sisältää neljä evankeliumia.
Loppupäivä vapaa yhteiseen, iloiseen läksiäisillalliseen asti, joka
nautitaan irlantilaiseen tapaan.
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Päivä 6, 19.9.
Aamiainen hotellissa ja uloskirjautuminen. Lähtö Malahiden
linnaan, joka on peräisin 1170-luvulta.
Malahiden linna sijaitsee 250 aarin kokoisella alueella sievässä Malahiden merenrantakylässä. Linna oli aikoinaan
sekä linnake että Talbot-normannisuvun kotilinna 800 vuoden ajan ja se on mielenkiintoinen yhdistelmä eri arkkitehtuurityylejä. Sisustuksessa on käytetty antiikkihuonekaluja, 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 vuonna 1690. Malahiden linnassa kerrotaankin olevan useita aaveita, joiden läsnäolon voi tuntea
jokaisessa huoneessa!
Linna on taannoin kunnostettu upeasti; huippuluokkaiseen
ja ainutlaatuiseen vierailukokemukseen kuuluu 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.
Täältä ajamme pittoreskiin Howthin kalastajakylään, jossa
nautimme yhteisen lounaan.
Abbey Tavern on yksi Irlannin vanhimmista pubeista, pubi
on peräisin 1500-luvulta. Abbey Tavern –pubi sijaitsee viehättävässä Howthin kalastajakylässä hieman Dublinista pohjoiseen päin. Täällä tapaamme mukavia paikallisia heidän omassa pubissaan! Ravintolassa on rento, tervetulleeksi toivottava tunnelma ja siellä
tarjoillaan hyvää perusirlantilaista pubi-ruokaa sekä paikallisten kalastajien pyytämiä meren herkkuja
saatavuuden mukaan.
Kuljetus Dublinin lentokentälle. Paluulento Helsinkiin alustavasti klo 1810–2310). – Helsingistä tilausajokuljetus Turkuun.
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FAKTATIEDOT JA TARJOUS:
Matkakohde:

Irlanti

Matkan ajankohta:

13.–19.9.2017

Matkan hinta:

à 1.455 € / hlö jaetussa 2 hengen huoneessa, kun ryhmässä väh. 35 lähtijää

Matkan hintaan sisältyy kaikki tämä:
• tilausajokuljetus Turusta Helsinki-Vantaalle m/p

• lähtöselvityksen jälkeen yhteinen aamiainen

• Finnairin suorat lennot Helsinki > Dublin m/p turistiluokassa lentoveroineen
• suomenkielisen matkanjohtaja-oppaan mukanaolo Irlannissa koko kierroksen ajan
• 3 + 3 yöpymistä aamiaisineen tasokkaissa keskustahotelleissa (Galway ja Dublin)
• kuljetukset tasokkaalla tilausajobussilla Irlannissa
• ohjelman mukaiset tutustumiset, maistiaiset, vierailut ja sisäänpääsyt
• kolme yhteistä illallista, kolme lounasta sekä tulopäivänä kevyt lounas
• ruokajuomana aina vähintään pöytävesi
Lisämaksusta: Majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisähinta à 210 €. Huom! Ilman huonetoveria majoittuvan on maksettava yhden hengen huoneen lisämaksu.
Hintaan ei sisälly:
• muita kuin ohjelmassa mainittuja retkiä, aterioita tai sisäänpääsymaksuja
• ennakkoon varatut istumapaikat (Finnairin lisäveloitus 1.11. alkaen)
• matkavakuutusta. Jokaisella on hyvä olla matkatavara- ja matkustajavakuutus kattavine
peruutusturvineen.
Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää, palvelu- tai toimitusmaksuja.
Maksuehto:

Ennakkomaksu 300 €/hlö, eräpäivä sop. mukaan. Loppumaksu 6 vkoa ennen matkan alkua.

Sitovat ilmoittautumiset Eeva Grönroosille, s-posti: eeva.gronroos@pp1.inet.fi tai puh. 040 5402483. Matka
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti.
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.
Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen
erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan varauksen yhteydessä.

Ystävällisin terveisin
Oy Kon-Tiki Tours Ltd / MatkaSeniorit

Anne Kajander
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