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27.6.–1.7. IRLANTI RATSASTAEN   

Maastoilua ja maastoesteitä Anna Harveyn tilalla Tullamoressa 

 

     

 

Järjestämme kauneimpaan kesäaikaan hevoshullun unelmaloman Irlantiin! Ryhmämatkalla on kiva 

tutustua uuteen ratsastuskulttuuriin ja päästä kokemaan maastoesteiden huumaa, jokainen omalla 

tasollaan, sympaattisilla irkkuhevosilla. Ratsastajalta vaaditaan hevosen hallintaa kaikissa 

askellajeissa, sekä myös hitusen hyppykokemusta. Matkallamme ratsastamme yhteensä 9 tuntia 

neljän päivän aikana ja majoitumme mukavasti Anna Harveyn hevostilalla. Hyppää V. Alamäen 

kyytiin Irlannin ratsastuslomalle! Lisätietoja virpi.perunka@v-alamaki.fi  

Anna Harvey hevostila on ratsastuskoulu, täysihoitotalli sekä kenttäkilpailujen järjestyspaikka. Tilalla 

on yli 30 hevosta, aina aloittelijoiden hevosista entisiin kansainvälisen tason kenttäkilpailuhevosiin. 

Ja kaikkea siltä väliltä. Hevostilan lisäksi toimintaan kuuluu karjankasvatus ja viljely.  

 

1. Matkapäivä  Maanantai 27.6. (illallinen sisältyy) 

Tapaamme Dublinin lentokentällä, suosittelemme varaamaan Finnairin aamulennon (lähtö 

Helsingistä 08.15). Dublinista bussikuljetus Tullamoreen, noin 2 tuntia. Lentokentän pikkukaupasta 

voi ostaa mukaan juotavaa ja pientä syötävää. Irlannin valuutta on euro.  

Omassa bussisamme on mukavasti tilaa matkustajille sekä matkatavaroille. Mikäli kiinnostusta 

löytyy, voimme ajaa Irish National Stud -tilan kautta. Tämä on hevosihmisille varsin mielenkiintoinen 

nähtävyys, jossa näkee ja kuulee laukkahevosten kasvattamisesta. Näemme hienoja siitosoreja 

aitauksissaan sekä vierailemme pienessä museossa. Täällä voimme myös kahvitella ja lounastaa, 

sekä piipahtaa japanilaisessa puutarhassa ennen kuin jatkamme matkaamme.  

Saavuttuamme Anna Harveylle, majoitumme ja sen jälkeen lähdemme ensimmäiselle 

ratsastuksellemme, tutustumaan paikallisiin maastoihin 1.5 tunnin ajaksi. 

Yöpyminen Anna Harvey Farm -hevostilan Lodgessa. Huoneissa on lakanat ja pyyhkeet, joten 

sellaisia ei tarvitse kantaa mukanaan Irlantiin. Mutta, adapteri pitää olla mukana! 

mailto:virpi.perunka@v-alamaki.fi
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Asumme tilalla, syömme siellä aamiaisen sekä lämpimän puolihoitoateriamme. Majoitumme jaetuissa 3 - 4 

hengen huoneissa. 

 

2. Matkapäivä  Tiistai 28.06. (aamiainen ja lounas sisältyy) 

Heräämme ihanaan aamuun vihreässä irkkumaisemassa. Näillä reissuilla monesti parasta on 

kuljeskella hevostilan alueilla aamuvarhaisella tai illalla, kun on ihan hiljaista. Lodgessa on 

mahdollisuus keittää itsenäisesti kahvia ja teetä, jos on aamunvirkku. 

Aloitamme aamumme yhdessä irlantilaisella aamiaisella, joka on sen verran energiapitoinen, että 

jaksamme ratsastaa puolentoista tunnin verran maastossa hypäten.  

Nautimme välillä lounaan ja lähdemme uudestaan nauttimaan irkkuheppojen varmasta kyydistä, 

kauniissa maisemissa. Ohjelmassa siis 1.5 tuntia ratsastusta. 

Ratsastuksen jälkeen voimme tehdä omakustanteisen tutustumisretken Tullamoren kaupunkiin. 

Yöpyminen Anna Harvey Farm -hevostilan Lodgessa.  

  

3. Matkapäivä  Keskiviikko 29.06. (aamiainen ja lounas sisältyy) 

Päivä alkaa yhteisellä irlantilaisella aamiaisella, jonka jälkeen kävely pihan poikki tallille. 

Aamupäivällä ratsastamme 1.5 tuntia, toiveiden mukaan joko hypäten kentällä tai maastossa, tai 

vaikkapa vain maastoillen.  Matkanjohtaja tiedustelee ryhmäläisiltä edellisenä päivänä toiveita 

päivän ratsastuksien osalta.  

Syömme yhdessä välillä lounaan ja otamme pienet siestat sen päälle, ennen kuin jatkamme 

ratsastusurheilun parissa.  

Iltaohjelma avoin, tehdään jotain mukavaa toiveiden mukaan ja sitten hyvillä mielin nukkumaan, 

tapahtumarikkaan päivän päätteeksi. 

   

Maastoesteitä on jokaiselle tasolle sopivia, kuten on hevosiakin. Kirjava hevonen on nimeltään Taylor, hän on 

innokas hyppääjä. Hevoset viettävät työnsä ohella mukavaa laidunelämää  https://youtu.be/5WEjwT9L2zM  

https://youtu.be/5WEjwT9L2zM
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4. Matkapäivä  Torstai 30.6. (aamiainen ja lounas sisältyy) 

Viimeinen aamumme Anna Harveylla ja yleensä tässä vaiheessa alkavat kovat suunnitelmat siitä, 

koska tänne palataan! Nautimme varhaisen aamiaisen ja lähdemme vielä yhteiselle ratsastukselle 

1.5 tunnin ajaksi.  

Nautimme lounaan ennen kuljetusta Dublinin keskustaan, jossa lyhyt kiertoajelu saavuttaessa. 

Majoittuminen Academy Plaza hotelliin, kaupungin keskustaan. Vapaata aikaa Dublinissa ostoksille 

yms.  

Lisämaksusta mahdollisuus musiikkipitoiseen Celtic Night irlantilaiseen iltaan. Täällä näet ja kuulet 

irlantilaista tanssia ja musiikkia, suosittelemme! Hintaan sisältyy myös kolmen ruokalajin illallinen. 

 

5. Matkapäivä   Perjantai 1.7. (aamiainen sisältyy) 

Saamme hotellista mukaamme aamiasboxin, koska aamiainen ei ole vielä alkanut lähtöaikaamme. 

Lähdemme hotellista varhain lentokentälle, jossa meidän tulee olla kello 8 aikoihin. Kello 10.15 

Finnairin paluulento Helsinkiin. Kiitos Irlanti ihanista lomamuistoista, joita saamme mukaamme!  

         

Irkkupubit ovat täynnä tunnelmaa! Matkanjohtajanne Virpi Perunka sai ratsastusmatkailun kipinän aikanaan Pohjois-Afrikassa 

1990-luvulla. Kuvassa hän ratsastaa Wyomingissa Yhdysvalloissa, upealla mustalla hevosella, jonka tarjoaman kyydin hän 

muistaa ikuisesti! 

Ratsastustilan maisemiin voit tutustua täällä olevasta videosta: 

https://www.annaharveyfarm.ie/equestrian-holidays/holiday-riding/hacking-trekking  

Miksi ratsastamaan Irlantiin?  

Vihreät pellot kutsuvat laukkaamaan ja maastoesteiden ylitys on täällä arkipäiväisempää kuin meillä, 

joten hevoset ovat yleensä hyvinkin tottuneita niihin ja auttavatkin ratsastajaa tarvittaessa. 

Viljapeltojen vierellä laukkaaminen porukalla on myös mukava lomakokemus. Irlantilaisten 

suhtautuminen ratsastamiseen on myös hitusen rennompaa kuin meidän suomalaisten, noin 

keskimääräisesti. Pieni, vihreä saarivaltio on maailman kolmanneksi suurin laukkahevosten 

kasvattajamaa ja laukkaratoja on joka pitäjässä. Metsästysratsastus on suosittu laji kansan 

keskuudessa ja jahtiporukoiden lähtöä maastoon seurataan suurella mielenkiinnolla paikallisissa 

kylissä. Lyhyesti sanottuna, Irlanti on todellinen hevosmaa! 

Tullamoren kaupungin keskustassa on tekemistä ja kokemista vapaa-ajalle, kuten mm. 

maailmankuulun viskin Tullamore Dewn vierailukeskus https://www.tullamoredew.com/en-gb/book-

tour/  

https://www.annaharveyfarm.ie/equestrian-holidays/holiday-riding/hacking-trekking
https://www.tullamoredew.com/en-gb/book-tour/
https://www.tullamoredew.com/en-gb/book-tour/

