TARUNHOHTOINEN IRLANTI 3. – 8.5.2018

Matkaamme laaksoissa, vihreillä nummilla ja kiemurtelevilla vuoristoteillä ja tutustumme
tähän kiehtovaan saareen. Irlantilaiseen maisemaan kuuluvat olennaisesti viehättävät
maaseutukaupungit, kivikautiset haudat, luostarit ja vanhat linnat. Irlantilaiseen
tunnelmaan pääsee parhaiten pubeissa, joissa soitetaan ja lauletaan kansanmusiikkia sekä
nautitaan maan maineikkaita tuotteita. Iloinen ilmapiiri on aidointa Irlantia.
Kiehtova maa on säilyttänyt omaleimaisuutensa ja menneiden aikojen rennon rauhallisen
elämänrytmin. Dublinin vieraanvaraisessa ja viehätysvoimaisessa kaupungissa on
juurensa monilla maailman parhaimmista kirjailijoista. Ennätykselliset neljä Nobelpalkittua kirjailijaa (W.B. Yeats 1923, George Bernhard Shaw 1925, Samuel Beckett 1969
ja Seamus Heany 1995) ovat varttuneet ja saaneet luomisvoimansa tämän tarunhohtoisen
saaren suvaitsevaisesta ja elämänmyönteisestä asenteesta ja monista historiallisista
mullistuksista. Tervetuloa Riverdancen, Guinnesin ja U2:n kotimaahan – Irlantiin!
Alustava matkaohjelma
3.5. torstai
Galway
Kokoontuminen Helsingin lentoasemalla. Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon
lähtöä.
klo 16.15 Lähtö Finnairin reittilennolla Dubliniin.
klo 17.25 Saavumme Dublinin lentoasemalle, jossa meitä on vastassa paikallinen
oppaamme. Täältä lähdemme bussilla kohti Irlannin länsirannikkoa ja Galwayn kaupunkia.
Galwayn kaupunki on syntynyt vanhan Claddagh-kalastajakylän paikalle Galwayn lahden
rannalle. Myöhemmin kaupunkia hallitsi 14 tärkeää kauppiassukua, joiden aikana
kaupungista tuli merkittävä kauppasatama.
Huoneiden jako ja hetki aikaa levätä ennen tervetuloillallista hotellissa.

HOTELLI IMPERIAL*** (paikallinen luokitus)
Hotelli Imperial on viihtyisä kolmen tähden moderni hotelli Galwayssa. Sijainti on
erinomainen: Eyre Square -aukion laidalla, aivan keskellä Galwayn kaupunkia. Kaikki
kaupat, ravintolat ja nähtävyydet ovat lyhyen kävelymatkan päässä hotellista. Hotellissa
on 80 huonetta, joissa on varusteena kylpy/suihku, TV, puhelin, hiustenkuivaaja,
tallelokero ja teen/kahvinkeittovälineet, sekä internet-yhteys. Yleisistä tiloista löytyy
viihtyisä ravintola ja baari, joka on suosittu myös paikallisten keskuudessa.
www.imperialhotelgalway.ie

4.5. perjantai
Connemara
Irlantilainen aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdetään koko päivän retkelle
Connemaran alueelle. Ensimmäisenä vieraillaan Bridgits Gardensin kelttiläisessä
puutarhassa. Bridgit’s Gardens on ihana, erilainen puutarha noin 20 minuutin ajomatkan
päässä Galwaysta. Se koostuu neljästä eri puutarhasta, jotka ovat kaikki täynnä kelttiläisiä
myyttejä ja tarinoita. Voimme pitää kahvitauon puutarhan viihtyisässä kahvilassa nauttien
itse tehdyistä leivonnaisista. Lahjatavarakaupassa voi tehdä mielenkiintoisia
tuliaisostoksia, sillä siellä myydään vain huolellisesti valittuja koriste-esineitä.
Puutarhavierailun jälkeen matka jatkuu Kylemore Abbeyhyn. Tämän luostarin rakensi
aikoinaan rikas englantilainen aatelisherra ihastuttuaan alueen kauniiseen luontoon.
Myöhemmin benediktiininunnat ostivat entisen kartanon, ja tänä päivänä luostarissa toimii
kansainvälinen sisäoppilaitos. Luostarin alueella on upea puutarha ja kaunis
goottilaiskirkko. Kirkon sisustuksessa on käytetty neljää eriväristä marmoria, joista vihreä
on Connemaran vihreää marmoria. Mielenkiintoisen luostarivierailun jälkeen palaamme
Galwayhyn, ihailemme matkan varrella upeita jylhiä maisemia ja teemme
iltapäiväpysähdyksen mielenkiintoiseen maatilamuseoon Connemaran alueella.
Vierailun aikana tutustumme kuuluisaan 1800-luvulta peräisin olevaan maanviljelijä Dan
O'Haran maataloon ja elämään sen ajan Irlannissa. Dan O’Hara asui vaimonsa ja
seitsemän lapsensa kanssa kovin vaatimatonta, mutta onnellista elämää, kunnes hän ei
enää kyennyt maksamaan maatilansa vuokraa ja hänet pakotettiin muuttamaan pois
Irlannista. Dan O’Hara päätyi New Yorkiin, jossa hän myi tulitikkuja. Hänen tarinansa jäi
elämään tunnetussa irlantilaisessa balladissa. Nautimme lounaan päivän aikana. Ilta
vapaata aikaa Galwayssä.
5.5. lauantai
Burren
Irlantilainen aamiainen hotellissa. Otamme matkatavarat mukaan. Tämän päivän aikana
retkeillään Burrenin alueella, joka tunnetaan maailmalla luonnonihmeistään. Retki
kulkee Burrenin erikoisen kallioperäisen alueen halki. Nimi Burren tulee iirinkielisestä
nimestä, joka tarkoittaa kivistä paikkaa. Burrenin kalliot ovat saaneet muotonsa jääkauden
aikana. Alue on luonnonsuojelualuetta ja alueella tavataan monia harvinaislaatuisia
kasveja. Aamupäivän ajoreitti kulkee pitkin Burrenin kukkuloita. Moherin kalliot ovat yksi
Irlannin matkan huippukohdista. Nämä mahtavat jyrkänteet laskevat äkkijyrkästi mereen
kahdeksan kilometrin pituisella matkalla jopa 210 metrin korkeudesta. Kallioilta on upeat
näköalat Atlantille, ja kirkkaalla säällä näkee Aranin saarille saakka. Lounastamme
matkan varrella.
Iltapäivällä jatkamme Limerickiin, jossa teemme kaupunkikierroksen. Viikingit perustivat
Limerickin kaupungin aikoinaan Shannon-joen suistoalueelle. Normannien ajoilta on
peräisin uhkea kuningas Juhanan linna, joka oli Irlannin uskonsotien loppunäyttämönä
1600-luvun lopulla. Yrjöjen ajoilta on jäljellä kaupunkitaloja, jotka tunnistaa aikakaudelle
tunnusomaisista värikkäistä ovista. Pääkatu on nimetty Irlannin kansallissankarin Daniel
O´Connellin mukaan. Monet tuntevat kaupungin tänä päivänä Frank McCourtin kirjasta
Seitsemännen portaan enkeli.

Limerikkilorut liitetään usein Limerickin kaupunkiin, sillä termi limerick esiintyi
ensimmäisen kerran vuonna 1896 Limerickin kaupunkiin liittyvässä runossa. Runomuodon
tunnustettu isä on kuitenkin Edward Lear, jonka lastenkirja Book of Nonsense
(Hölynpölykirja) julkaistiin vuonna 1846. Runomuoto on kuitenkin tunnettu jo 1300-luvulta
saakka. Limerikkejä käytetään usein ironian, parodian tai satiirin tehokeinoina tai asioiden
muistamiseen. Saapuminen hotelliin Limerickissä. Huoneiden jako ja ilta omaa aikaa.

HOTELLI BUNRATTY CASTLE ***(paikallinen luokitus)
Bunratty Castle hotelli on mukava kolmen tähden hotelli Limerickin lähellä Claren
maakunnan puolella. Hotellin sijainti on kuuluisan Bunrattyn linnan vieressä lähellä
Shannon lentokenttää. Limerickiin on noin 20 minuutin ajomatka. Hotellissa on 144
huonetta, joissa on varusteena kylpy/suihku, puhelin, TV, hiustenkuivaaja ja
kahvinkeittovälineet. Hotellin yleisissä tiloissa on Fibber Magee’s Steakhouse ravintola,
Kathleen’s Bar pubi, jossa on usein iltaisin elävää musiikkia ja rauhallinen Library Bar
kirjastobaari. Hotellissa on myös kokoustilat ja vapaa-ajankeskus, jossa on kuntosali,
uima-allas, poreallas ja sauna sekä Angsana Spa kylpylä.
6.5. sunnuntai
Kilkenny ja Smitchwicki’s panimo
Irlantilaisen aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu matkatavaroiden kera Tipperaryn ja
Kilkennyn alueelle. Aamupäivällä teemme lyhyen pysähdyksen Cashelin kaupungissa,
jonka jälkeen jatkamme matkaa Kilkennyn kaupunkiin. Teemme kiertoajelun
Kilkennyssä ja kuulemme mm. Kilkennyn linnasta, joka rakennettiin normannien saavuttua
Irlantiin 1200-luvulla. Kilkennyn linnassa (Kilkenny Castle) asui aikoinaan Butlerien
aatelissuku, joilla oli aikoinaan merkittävä asema Irlannissa ja Englannissa, sillä he
hallitsivat viinikauppaa näillä saarilla. Arthur Butler, suvun viimeinen jäsen, lahjoitti linnan
nimellissummaa vastaan Irlannin valtiolle. Lounas kuuluissa Kyteler’s Inn’issä, joka on
aikoinaan ollut Dame Alice Kytelerin majatalo 1300-luvulla. Dame Alice Kyteler on
varmaan yksi Kilkennyn kuuluisimmista majatalon pitäjistä, sillä hänet tuomittiin
noituudesta ja jos tarinaan on uskomista, hän sai vapautensa suuria lunnaita vastaan
- minkä jälkeen hänestä ei sen koommin kuultu Kilkennyssä.
Ennen kuin jatkamme matkaa, vierailemme vielä Smitchwick’s olutpanimolla.
Kilkennyn keskustassa sijaitseva 300 vuotta vanha Smithwick’s olutpanimo avattiin tänä
vuonna uudelleen mittavan laajennuksen jälkeen. Tässä uutuuskohteessa tutustutaan
kaupungissa kauan aikaa toimineen kuuluisan olutpanimon historiaan ja Smithwick’s-oluen
valmistukseen. Opastetun kierroksen lopuksi maistellaan olutta.
Jatkamme Dubliniin. Teemme kaupunkikierroksen, jonka aikana tutustumme
kaupungin historiaan ja vilkkaaseen nykypäivään. Kierroksen aikana nähdään pääkatu

O’Connell Street, jonka varrella on uusi monumentti Spire of Dublin sekä GPO, pääposti,
joka aikoinaan toimi Irlannin itsenäisyystaisteluiden keskuspaikkana. Dublinin loisteliaat
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. Kierroksen jälkeen majoittuminen. Ilta vapaa.

HOTELLI HARCOURT *** (paikallinen luokitus)
Harcourt hotelli on viihtyisä kolmen tähden hotelli Dublinin ydinkeskustassa, St. Stephen’s
Green puiston ja Grafton Street kävelykadun tuntumassa, Liffey-joen eteläpuolella. Kaikki
nähtävyydet, kaupat ja ravintolat ovat muutaman minuutin päässä hotellista.
Hotellirakennus on vanha, Yrjöjen aikainen rakennus, jossa asui aikoinaan kuuluisa
kirjailija George Bernard Shaw. Hotellissa on 104 huonetta, joissa on varusteena
kylpy/suihku, puhelin, TV, hiustenkuivaaja ja teen/kahvinkeittovälineet. Hotellissa on
trendikäs Bar D-Two baari ja Little Caesar’s ravintola, sekä lämmitetty terassi ja yökerho,
joka on avoinna yleensä keskiviikosta lauantaihin. Tämä hotelli on eläväinen ja nuorekas
hotelli, ja hotellihuoneisiin saattaa kuulua melua yökerhosta viikonloppuisin.
7.5. maanantai
Vapaa päivä ja lisämaksullinen iltaretki
Irlantilainen aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Dublinissa. Dublin tarjoaa vierailleen paljon
nähtävää ja koettavaa. St Stephen’s Green, Grafton Street sekä Henry’s Street ovat
shoppailijan paratiiseja tarjoten suuren valikoiman koru-, sisustus-, lahjatavara-, vaate-,
ja erikoisliikkeitä. Tärkeimmät kauppakadut ovat Liffey-joen eteläpuolella Grafton Street ja
pohjoispuolella Henry Street. Historiasta kiinnostunut matkailija voi sukeltaa Dublinin
pitkän historian tunnelmaan muun muassa tutustumalla Trinity College yliopistoon sekä
muihin Dubliniin historiallisiin rakennuksiin. Jokaisen Dubliniin tulevan matkailijan on
tultava kuvatuksi suruisan kuuluisan Molly Malonen-patsaalla. Dublinin museot, teatterit,
musiikki- ja tanssiesitykset ja sadat dublinilaispubit tyydyttävät jokaisen kulttuurin janon.
Illalla halukkailla on mahdollisuus lähteä lisämaksulliselle retkelle viettämään Celtic
Night - irlantilaista iltaa. Illan ohjelmassa on ruokaa, juomaa ja irlantilaista perinteistä
musiikkia ja Riverdance-tyylistä tanssia. Retken hinta on 85 euroa/henkilö sisältäen
kuljetuksen, opastuksen ja kolmen ruokalajin illallisen sekä ohjelman. Edellyttää
minimilähtijämäärää. Retki tulee varata etukäteen Suomessa ennen matkaa.
8.5. tiistai
Trinity College
Aamiaisen jälkeen vapaa aamupäivä Dublinissa. Huoneiden luovutus klo 12.00.
Iltapäivällä vierailemme Trinity Collegessa. Kuningatar Elisabeth I perusti kuuluisan
Trinity College -yliopiston vuonna 1592. Yliopiston nimi johtuu siitä, että se oli kolmas
kuningatar Elizabethin perustamista yliopistoista. Ne kaksi muuta ovat kuuluisat Oxfordin
ja Cambridgen yliopistot Englannissa.
Nykyisin yliopiston vanhassa kirjastossa säilytetään kelttien kansallisaarretta, Book of Kells
-kirjaa, joka on neljästä evankeliumista koostuva, kelttimunkkien 800-luvulla kauniisti
kuvittamana teos. Itse kirjastosali on näkemisen arvoinen: se on rakennettu tammesta ja
sen kattokorkeus on yli 60 metriä. Kirjaston tiloissa on esillä alkuperäinen kopio Irlannin
itsenäistymisjulistuksesta ja Irlannin vanhin harppu, jota kutsutaan Brian Borun harpuksi.
Jo itse kirjastosali, jossa säilytetään yli 200 000 kirjaa, on näkemisen arvoinen.

Abbey Tavern pubissa on viihtyisä tunnelma ja perinteistä pubiruokaa. Pubi sijaitsee
Howthin kylässä ja on suosittu paikallisten keskuudessa. Pubi on tunnettu viihtyisästä
tunnelmasta ja tunnelmallisista takkatulista, joissa palaa turvebriketit. Nautimme
matkamme päätöslounaan tässä tyypillisessä irlantilaisessa pubissa. Kuljetus
Dublinin lentoasemalle.
Klo 18.05 Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 23.05.
Hinta

vähintään 25 matkustajaa
1079 €/hlö kahden hengen huoneessa alkaen Helsingistä
1115 €/hlö kahden hengen huoneessa alkaen Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 200 euroa.

Hintaan sisältyy
• bussikuljetukset Tampereelta
• Finnairin reittilennot Helsinki – Dublin – Helsinki turistiluokassa
• verot ja viranomaismaksut
• kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
• majoitukset mainituissa hotelleissa
• irlantilainen aamiainen hotelleissa
• neljä lounasta, yksi illallinen
• ohjelmassa mainitut tutustumiskäynnit
• sisäänpääsymaksut Bridgits Garden-puutarhaan, Kylemoren luostariin, O’ Haran
maatilalle, Cliffs of Moherille, Trinity Collegeen
• olutmaistajaiset
• suomenkielisen paikallisoppaan palvelut alkaen Dublinista
• arvonlisävero
Hintaan ei sisälly
• Celtic Night – irlantilainen ilta Dublinissa, hinta 85 eur/hlö, sis. kuljetuksen, opastuksen
ja kolmen ruokalajin illallisen sekä ohjelman. Hinta edellyttää min. 18 henkilöä.
• juomarahat
• muut ruokailut
• ruokajuomat
• matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot
ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.
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