IHANA IRLANTI – MATKA VIHREÄN SAAREN SYDÄNMAILLE
25.-29.4.2022
1. matkapäivä
25.4. HELSINKI – DUBLIN – LIMERICK (illallinen)
Lähtö Helsingistä Finnairilla 08.15 ja saapuminen Dubliniin 09.30. paikallista aikaa.
Kokoonnumme ryhmäksi lentokentän tuloaulassa, jossa kuljettajamme on meitä vastassa V.
Alamäki kyltin kanssa. Lentokentältä aloitamme kiertomatkamme, jonka ensimmäisenä
tutustumiskohteena on tunnin ajomatkan päässä sijaitseva Powerscourtin kartano
puutarhoineen.

Nykyinen kartanorakennus on 1700-luvulta ja ympärillä olevat puutarhat lasketaan
hehtaareissa – kokonaisuus on lumoava. Puutarha-alueet koostuvat useammasta pienestä
puutarhasta, on japanilainen puutarha ja ehkä kaikkein kuuluisimpana italialainen
renesanssipuutarha. Puutarha on usein äänestetty maailman kauneimpien joukkoon. Teemme
täällä yhteisen kävelykierroksen, jonka päätteeksi vapaa-aikaa itsenäiseen puutarha-alueen
katseluun, ostoksiin ja lounastamiseen. Iltapäivällä suuntaamme kohti länsirannikkoa
Limerickin kaupunkia. Se on yksi Irlannin suurimpia kaupunkeja, jonka edustalla maan pisin
joki, Shannon laskee Atlantin valtamereen. Kirjallisuuden saralla kaupunki yhdistetään myös
limerekki loruihin sekä Frank McCourtin Seitsemännen portaan enkeli kirjaan. Majoittuminen
Clayton Limerick**** hotelliin, joka on moderni, tyylikäs hotelli kaupungin keskustassa
Shannon-joen rannalla. Illallinen hotellissa.

2. matkapäivä
26.4. LIMERICK – GALWAY (irlantilainen aamiainen, illallinen)
Aamiaisen jälkeen suunnataan kohti Cliffs of Moherin kallioita, jotka ovat yksi Irlannin
päänähtävyyksistä. Atlantin aaltojen muovaamat kalliot laskevat jyrkästi mereen 210 metrin
korkeudesta kilometrien mittaisena jonona. Kävely kallioilla on mieleenpainuva kokemus,
varsinkin tuulisella säällä ja kirkkaana päivänä sieltä näkee kuuluisille Aranin saarille saakka,
jotka sijaitsevat 20 kilometrin päässä. Iltapäivällä matkamme jatkuu Burrenin
luonnonsuojelualueen halki kohti Galwayn kaupunkia.

Cliffs of Moher on yksi Irlannin kuvatuimpia maisemia, ja kalliorinteet esiintyvät myös monissa elokuvissa ja TV-sarjoissa.

Galwayta kutsutaan boheemiksi, historialliseksi ja ennen kaikkea Irlannin irlantilaisimmaksi
kaupungiksi. Sen keskustan mukulakivikatujen tunnelma on ystävällinen ja eloisa, kun lukuisien
pubien musiikki raikaa ja katumuusikot pistävät parastaan. Teemme yhdessä kävely- ja
bussikierroksen keskustassa, jonka jälkeen vapaa-aikaa. Majoittuminen ydinkeskustassa
sijaitsevaan kolmen tähden Victoria hotelliin. Hotellin sijainnista johtuen joihinkin huoneisiin
saattaa kantautua keskustan ääniä. Voit tutustua hotelliin täällä www.victoriahotelgalway.com/
Suosittelemme iltakävelyä Galwayn viehättävässä keskustassa, koska hotellimme erinomainen
sijainti sen mahdollistaa. Kävelysi lomassa voit pistäytyä viihtyisiin irlantilaisiin pubeihin ja
nauttia tuopillisen Guinnesia paikallisten seurassa. Illallinen hotellissa.

Galwayn tunnelmallisiin katuihin, kujiin ja ranta-alueisiin tutustuu parhaiten jalan. Galwayn halki virtaa Corrib-joki.

3. matkapäivä
27.4. GALWAY – DUBLIN (mannermainen aamiainen, illallinen)
Nautimme aamiaisen hotellissamme ennen kuin suuntaamme kohti Connemaran vaihtelevia
suo- ja vuoristomaisemia. Connemara on yksi Irlannin saaren komeimpia seutuja ja osa siitä on
suojeltua kansallispuistoaluetta. Päivän aikana kuulemme tarinoita perinteisestä maaseudun
elämästä, lampaanhoidosta ja ratsain suoritettavasta ketunmetsästyksestä, joka kuuluu
irlantilaisten jokatalvisiin traditioihin. Suuremmat petoeläimet ovat Irlannissa enää muistoja
satojen vuosien takaa. Connemaran alueella on paljon pieniä kyliä, joissa vallitsee perinteinen
elämäntyyli ja niissä puhutaan edelleen iirin kieltä.
Päivän tutustumiskohteena meillä on Kylemore Abbeyn kartanorakennus puutarhoineen.
Kartanon rakennutti varakas englantilainen liikemies 1800-luvulla ihastuttuaan alueen luontoon.
Alueella on kaunis goottilainen kirkko ja vaikuttava puutarha-alue.

Connemaran luonto tekee vaikutuksen vierailijoihin, kuten se teki aikanaan myös Mitchell Henryyn, joka rakennutti
Kylemoren kartanoalueen.

Connemarasta matkaamme Dubliniin, saaren poikki länsi – itäsuunnassa, ihmetellen
saarivaltion maisemien muuttumista. Matkalla Dubliniin ohitamme mm. Athlonen kaupungin,
joka sijaitsee maantieteellisesti saaren keskipisteessä. Saavumme Dubliniin alkuillasta ja
majoitumme tyylikkääseen neljän tähden Ashling hotelliin, kaupungin keskustan tuntumassa.
Hotelli on tunnettu trendikkäästä sisustuksestaan sekä hyvistä ravintolapalveluistaan, joista
pääsemme nauttimaan yhteisellä illallisella. Majoitumme kahdeksi yöksi Ashling hotelliin, voit
tutustua hotelliin täällä www.ashlinghotel.ie/

5. matkapäivä
28.4. DUBLIN (irlantilainen aamiainen)
Heräämme pääkaupungin sykkeeseen modernissa hotellissamme ja nautimme irlantilaisen
aamiaisen ennen kuin aloitamme kaupunkiin tutustumisen parin tunnin mittaisella kiertoajelulla.
Kiertoajelun aikana näemme kaupungin päänähtävyydet; O’Connell Streetillä sijaitsevan GPOpostitalon, maan vanhimman yliopiston Trinity Collegen sekä komeat Yrjöjen aikaiset
kaupunkikorttelit värikkäine ovineen. Tutuksi tulevat monet kaupungissa vaikuttaneet kirjailijat
ja kaupungin pääkirkot Christ Church Cathedral sekä St. Patricks Cathedral kuten myös useat
kaupunkipuistot, niistä keskeisin on St. Stehphen’s Green. Historiallinen Guinnesin panimoalue
on silmiinpistävä osa Dublinin keskustaa, jossa kuuluisaa mustaa olutta on pantu vuodesta
1759. Kiertoajelulla tulevat tutuksi myös kaupungin ostosalueet, joissa on aikaa vierailla
itsenäisesti iltapäivällä.
Kiertoajelun päätteeksi voi jäädä ydinkeskustaan tutustumaan lukuisiin nähtävyyksiin, tai lähteä
mukaan lisämaksulliselle kierrokselle Guinnesin panimonäyttelyyn. Panimonäyttely jakautuu
seitsemään kerrokseen ja nimensä mukaisesti se on näyttelytila, joissa ei ole panimotoimintaa.
Näyttely kertoo yksityiskohtaisesti oluen valmistusprosessista aina sen markkinointiin ja
kierroksen kohokohta lienee pakollinen tuoppi Guinnesia Gravity baarissa, josta avautuvat
hienot näkymät koko kaupungin ylle. Lisäretkelle ilmoittautuminen matkavarauksen yhteydessä,
retken hinta on 30 e. Loppupäivä vapaata aikaa tutustua pääkaupungin tunnelmaan, vaikkapa
Temple Barin vilkkaassa kaupunginosassa.

Illalla mahdollisuus osallistua lisämaksusta irlantilaiseen pubi-iltaan, jossa nautimme illallisen
perinteisessä irlantilaisessa ympäristössä. Pubi sijaitsee kävelymatkan päässä hotellistamme.

5. matkapäivä
29.4. DUBLIN – HELSINKI (aamiainen)
On aika hyvästellä vihreä saari ja sen komea pääkaupunki Dublin!
Aamuvarhain, noin seitsemän aikaan, aloitamme matkamme bussilla kohti Dublinin
lentokenttää. Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen Finnairin suora lento Helsinkiin klo 10.15.
Saapuminen Helsinkiin klo 15.20. (Ilmoitetut ajat ovat paikallisia).

Matkan hinta 899 e matkustaja sisältää
-

majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa 3–4 tähden hotelleissa sis. aamiaisen
Finnairin suorat reittilennot HELSINKI – DUBLIN – HELSINKI
matkaohjelman mukaiset ateriat (mm. 3 x illallinen), kohdevierailut ja kuljetukset
kokeneen matkanjohtajan palvelut Irlannissa
kuljettajan palvelurahan sekä illallisten palvelurahat

Lisämaksusta
-

yhden hengen huone matkalle 216 e
Guinnesin panimoretki 30 e
irlantilainen pubi-ilta 45 e
V. Alamäen liityntäkuljetukset linja-autolla Suomessa tarjoushintaan menopaluu 20 e,
lähditpä matkaan mistä hyvänsä Rovaniemen ja Helsingin välillä! Liityntäkuljetus on
pikavuoromme, www.v-alamaki.fi/pikavuorot/pikavuoro-helsinki-rovaniemi/

