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Vihreän saaren kiertomatka 
28.8.-4.9.2019, 7 yötä, 8 päivää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Matkaohjelma lyhyesti 

 
1. Päivä, 28.8.2019 (ke) – 230km 

Lento Helsingistä 08.15 sapuu Dubliniin 09.30 (paikallinen aika -2h) 
Kuljetus Irlannin länsirannikolle ja Galwayn kaupunkiin 

Vierailu Tullamore Dew viskitislaamossa & yhteinen lounas 
Majoittuminen 3 tähden hotelliin Galwayn keskustassa 

 
2. Päivä, 29.8.2019 (to) – n. 100km 

Irlantilainen aamiainen hotellissa 
Kokopäiväretki Connemaran alueelle 

Joe Joycen lammaskoirafarmi sis. kotivierailu ja lammaskoiranäytös 
Idyllinen Leenaun kylä sekä upea Kylemore Abbey 

Illallinen Galwayn hotellin ravintolassa 
 

3. Päivä, 30.8.2019 (pe) – 220km 
Irlantilainen aamiainen hotellissa 

Koko päivän retki Burrenin alueelle ja vierailu Moherin kallioilla 
Vierailu Mucross House  

Majoittuminen upeaan 4 tähden hotelliin Killarneyssa 
Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa 

 
 



4. Päivä, 31.8.2019 (la) – 160km 
Irlantilainen aamiainen hotellissa 

Ring of Kerry maisemaretki & Vierailu Kerry Bog Village 
Yhteinen lounas 

Hevosvankkuriajelu Killarneyn kansallispuistossa 
 

5. Päivä, 1.9.2019 (su) – 200km 
Irlantilainen aamiainen hotellissa 
Kuljetus Killarneystä Kilkennyyn 

Yhteinen pubilounas 
Vierailu Kilkennyn linnassa & kävelykierros Kilkennyssä 

Majoittuminen 4 tähden hotelliin Kilkennyssä ja vapaa ilta 
 

6. Päivä, 2.9.2019 (ma) – 230km 
Irlantilainen aamiainen hotellissa 

Kuljetus Dubliniin Wicklown kautta 
Vierailu Glendaloughin luostarirauniolaaksossa  
Yhteinen lounas esim. Brazen Head -pubissa 

Dublinin kaupunkikiertoajelu 
Majoittuminen 3 tähden keskustahotelliin Dublinissa 

 
7. Päivä, 3.9.2019 (ti) – 0km 
Irlantilainen aamiainen hotellissa 

Vapaa päivä Dublinissa ostoksille yms. 
Celtic Night Irlantilainen ilta 

 
8. Päivä, 4.9.2019 (ke) – 10km 

Aikainen aamiainen hotellissa tai aamiaispaketit mukaan 
Kuljetus Dublinin lentoasemalle 

Paluulento lähtee Dublinista 10.15 ja saapuu Helsinkiin 15.15 
 
 

1. Päivä, 28.08.2019 (ke)              Ceád Mile Fáilte - Tervetuloa! 
Lento Helsingistä klo 08.15 ja saapuminen Dubliniin 09.30 paikallista aika (-2h). Suomenkielinen paikallisopas 
ja kuljettaja ovat ryhmää vastassa kyltin kanssa lentokentän saapumisaulassa. Siirtyminen linja-autoon, joka 
odottaa lentokentän bussiparkissa. Kuljetus Dublinin lentokentältä Irlannin länsirannikolle ja Galwayn 
kaupunkiin. Matkan varrella pysähdytään vierailulle Tullamore Dew -viskitislaamoon, jonka ravintolassa 
nautitaan myös yhteinen lounas.  
  
 

Vierailu Tullamore Dew viskitislaamomuseossa 
Tullamore Dew Heritage Centre viskimuseo sijaitsee Tullamoressa, jossa tislaamon 
alkuperäinen vuodelta 1829 peräisin oleva viljavarasto sijaitsee. Viskimuseo avattiin 
tauon jälkeen uudelleen yleisölle vuonna 2014. Vierailun aikana tutustutaan 
viskinvalmistukseen opastetulla kierroksella, jonka aikana saadaan paljon tietoa Irlannin 
viskin historiasta ja Tullamore Dew -viskin valmistuksesta. Kierros päättyy Old Bond 
Store -baariin, jossa maistellaan lopuksi viskiä. Baarista voi myös ostaa viskituliaisia 
kotiin viemiseksi. Lounaan jälkeen matka jatkuu kohti Galwayta. Illalla kirjaudutaan 
Galwayn ydinkeskustassa 3 tähden hotelliin Imperial. Ilta on vapaa. 
(www.imperialhotelgalway.ie)  
 
 
Galwayn kaupunki on syntynyt vanhan Claddaghin kalastajakylän paikalle Galway-lahden rannalle. 
Myöhemmin kaupunkia hallitsi 14 kauppiassukua, jonka aikana kaupungista tuli tärkeä kauppasatama.  
 
 
 
 

http://www.imperialhotelgalway.ie/
http://www.imperialhotelgalway.ie/
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Galway sijaitsee meren rannalla ja kaupungin läpi virtaa Corrib-joki. 
Kaupunki on samalla nuorekas ja historiallinen. Se on 
yliopistokaupunki täynnä musiikkia, ravintoloita, pubeja ja 
tapahtumia. Keskustan kadut ovat kuitenkin perinteisiä ja kapeita, 
värikkäine kaupparakennuksineen. Kaupungin länsipuolella sijaitsee 
iirinkielisiä alueita.  
  
 

 
2. Päivä, 29.8.2019 (to) Kokopäiväretki Connemaran alueelle 
Irlantilainen aamiainen on hotellissa.  
Tämän päivän aikana retkeillään Connemaran alueella. Connemara on tunnettu upeista suo- ja 
vuoristoalueista. Päivän maisemat ovat kuvankauniit. 
Vierailu Joyce’s Country Sheep Dogs lammastilalla 
Vierailun aikana tutustutaan lammaskoirien työskentelyyn 
ja koulutukseen sekä erilaisiin lampaisiin, joita tavataan 
Irlannissa. Joe Joyce esittelee noin tunnin verran 
lammaskoirien työskentelyä ja vierailun aikana nähdään 
tyypillinen Connemaran lammastila, jolla kasvatetaan 
Connemara Blackface-lampaita. 
 
Leenaun idyllisessä kylässä pysähdytään omatoimiselle 
lounaalle, jonka jälkeen jatketaan Kylemore Abbey 
luostarille. 
Kylemore Abbeyn luostari (nähdään ulkoa)  
Kylemore Abbeyn rakensi aikoinaan rikas englantilainen 
aatelisherra, joka ihastui alueen kauniiseen luontoon. Myöhemmin benediktiiniläisnunnat ostivat entisen 
kartanon ja siellä asustelee edelleen kymmenkunta nunnaa.  
Luostarin alueella on upea puutarha ja kaunis goottilaiskirkko, jonka sisustuksessa on käytetty neljää eri 
väristä marmoria, joista vihreä on Connemaran vihreää marmoria.  
 

 

3. Päivä, 30.8.2019 (pe) Kokopäiväretki Burrenin alueella 
Irlantilainen aamiainen ja kirjautuminen hotellista. Tänään retkeillään Burrenin alueella, joka on 
maailmankuulu luonnonihmeistään. Retki kulkee Burrenin erikoisen kallioperäisen alueen halki. Burren nimi 
tulee iirin kielisestä nimestä, joka tarkoittaa kivistä paikkaa. Burrenin kalliot ovat saaneet muotonsa aikoinaan 
jääkauden aikana. Alue on luonnonsuojelualue, ja alueella tavataan monia erikoisia kasveja. Aamupäivän 
reitti kulkee pitkin Burrenin kukkuloita.  
 
 
 
 



Maisemien ihailua Moherin kallioilla  
Moherin kalliot ovat yksi Irlannin matkan huippukohdista. Nämä 
mahtavat jyrkänteet laskevat äkkijyrkästi mereen 8km pituisena 
ja 210m korkeudesta. Kallioilta on upeat näköalat Atlantille ja 
kirkkaalla säällä näkee Aransaarille saakka.  
Iltapäivällä matkataan Killimer-Tarbert lauttayhteyttä hyväksi 
käyttäen kohti Killarneyn kaupunkia ja Kerryn maakuntaa, jota 
kutsutaan usein leikillisesti “Kerry, The Kingdom” -
kuningaskunnaksi. Tämä siksi että usein kerryläiset pitävät 
aluetta omana valtakuntanaan. Kerryn maakunta on 
kuvankaunis alue Kaakkois-Irlannissa MacGillicuddy Reeks -
vuorten syleilyssä, Atlantin rannalla. 
 
Killarneyhin saavuttaessa vieraillaan Mucross House kartanossa, johon kuningatar Viktoria majoittui 1800-
luvulla Killarneyn matkallaan. 

 
Vierailu Muckross House -kartanossa & puutarhassa   
Muckross House kartano sijaitsee upealla paikalla Killarney National Park 
kansallispuiston alueella, Killarneyn järvien rannalla, McGillycuddy Reeks 
-vuorten juurella. Kartano on sisustettu loisteliaasti, sillä kuuluisa 
kuningatar Viktoria vieraili Killarneyssa ja yöpyi Muckross House -
kartanossa 1860-luvulla. Kartanon puutarha on maailmankuulu 
kauneudestaan. 
Illalla kirjaudutaan neljän tähden keskustahotelliin Killarneyssa. Illallinen 
on hotelliin ravintolassa (www.greatsouthernkillarney.com). 
 

 
4. Päivä, 31.8.2019 (la) Ring of Kerry maisemaretki 
Tänään on vuorossa retki Iveraghin niemimaalle. Tätä maisemarikasta reittiä kutsutaan nimellä Ring of 
Kerry ja reitin sanotaan olevan yksi Euroopan maisemarikkaimmista reiteistä. Reitti kiertää niemimaan 
ympäri vastapäivään kapean tien vuoksi, noin 100 mailin mittaisen matkan.  
 
Vierailu Bog Village turvemuseokylässä 
 

   
 
Aamupäivän ensimmäinen pysähdyspaikka on Glenbeigh kylässä sijaitsevassa turvemuseokylässä. Kylässä 
on esillä entisaikojen turvekattoisia mökkejä ja vierailun aikana kuullaan kuinka tällainen pieni kylä sai 
aikoinaan 1800-luvulla elantonsa alueen turvepelloilta. Vierailun jälkeen nautitaan aidot Irish coffeet! 
Glenbeighsta matka jatkuu kohti Kells Bay lahtea, jossa pysähdytään ihailemaan upeita merimaisemia. Matka 
kulkee eteenpäin kohti niemimaan kärkeä Cahersiveen ja Waterville kylien kautta.  
 
 
 
 
 

http://www.greatsouthernkillarney.com/
http://www.greatsouthernkillarney.com/
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Killarneyn kansallispuisto 
Yhteinen lounas nautitaan päivän aikana sopivassa paikassa.  
Sneem-kylästä jatketaan Killarneyn kansallispuistoon, jonka 
maisemat ovat jylhät MacGillycuddy vuoristossa ja Killarneyn 
järvialueella. Kansallispuiston alueelta löytyy Irlannin viimeiset 
alkuperäiset tammimetsät. Alkukesästä tienvarsia komistavat 
Rhododendron pensaat. Jos hyvin sattuu, saattaa vuorenrinteillä 
nähdä peuroja… 
Retken päätteeksi paluu Killarneyn kaupunkiin ja ilta on vapaa. 

 
5. Päivä, 1.9.2019 (su) Vierailu Kilkennyn linnassa ja yhteinen lounas 
Irlantilainen aamiainen ja kirjautuminen hotellista Killarneyssa. Matkataan Kilkennyyn, jonne saavuttaessa 
vieraillaan mahtavassa Kilkennyn linnassa. Linna rakennettiin 1200-luvulla, normannien saavuttua Irlantiin.  
Kilkennyn linnassa asui aikoinaan Butlerien aatelissuku, joilla oli 
tärkeä asema Irlannissa ja Englannissa, sillä he hallitsivat 
viinikauppaa näillä saarilla. Linnassa on useita mielenkiintoisia 
huoneita mm. upea kirjastosali ja Long Hall -taidegalleria. 
Arthur Butler -suvun viimeinen jäsen lahjoitti lopulta linnan 
Irlannin valtiolle. 
Linnavierailun jälkeen nautitaan yhteinen pubilounas. 
Iltapäivällä tehdään kävelykierros oppaan johdolla Kilkennyn 
keskustassa. Pienessä kaupungissa on paljon pieniä kauppoja 
ja lukematon määrä viihtyisiä pubeja sekä ravintoloita. 
Kierroksen jälkeen kirjaudutaan neljän tähden hotelliin, jonka 
jälkeen ilta on vapaa (www.hotelkilkenny.ie). Opas antaa 
mielellään vinkkejä illallispaikoista.  
 

6. Päivä, 2.9.2019 (ma) Maisemareittiä Dubliniin 
Tämän päivän aikana kuljetaan takaisin Irlannin itärannikolle ja Dubliniin. Reitti kulkee Wicklown jylhien 
vuorten ja vehreiden puutarhamaisten laaksojen kautta. Ennen saapumista Dubliniin vieraillaan kuvan 
kauniissa Glendaloughin laaksossa. 

 
Tutustuminen Glendalough luostariraunio-laaksoon 
Iltapäivällä saavutaan Glendalough-laaksoon, joka sijaitsee keskellä 
Wicklown vuoristoa. Laaksossa toimi aikoinaan Pyhän Kevinin 400-
luvulla perustama munkkiluostari, jonka rauniot löytyvät kahden 
vuoristojärven rannalta. Alueella on myös erikoinen pyöreä torni, The 
Round Tower, jollaisia tavataan lähinnä Irlannin saarella. Entisaikojen 
tunnelma on laaksossa lähes käsin kosketeltavissa ja alueen luonto on 
sanoinkuvaamattoman kaunis. 
 

Vierailun jälkeen matka jatkuu kohti Dublinia, jonne tultaessa tehdään Dublinin kaupunkikiertoajelu. Yhteinen 
lounas nautitaan esim. Brazen Head -pubissa Dubliniin saavuttaessa.  
 
Dublinin kaupunkikierros 
Dublinin kaupunkikierroksella tutustutaan kaupungin historiaan ja 
vilkkaaseen nykypäivään. Kierroksen aikana nähdään pääkatu 
O’Connell Street, jonka varrella on uusi monumentti Spire of 
Dublin sekä GPO pääpostitalo, joka aikoinaan toimi Irlannin 
itsenäisyystaistelujen keskuspaikkana. Dublinin loisteliaat Yrjöjen 
aikaiset korttelit ja St. Stephen’s Green ja Phoenix Park -puistot 
muistuttavat Dublinin loisteliaasta 1700-luvusta ja uudet, 
modernit rakennukset tämän päivän vilkkaasta pääkaupungista. 
 

http://www.hotelkilkenny.ie/
http://www.hotelkilkenny.ie/


Kierroksen päätteeksi kirjaudutaan kolmen tähden Cassidys-hotelliin Dublinin keskustassa. Opas antaa 
vinkkejä illallista varten (www.cassidyshotel.com).  
 
 

7. Päivä, 3.9.2019 (ti) Vapaapäivä Dublinissa 
Irlantilainen aamiainen hotellissa.  
Vapaa päivä Dublinissa ostoksille ja omatoimista kaupunkiin tutustumista varten.  
Dublin tarjoaa vierailleen paljon nähtävää ja koettavaa. 
St Stephen’s Green, Grafton Street sekä Henry’s Street 
ovat oikeita shoppailijan paratiiseja, tarjoten suuren 
valikoiman koru-, sisustus-, lahjatavara-, vaate-, ja 
erikoisliikkeitä. Tärkeimmät kauppakadut ovat Grafton 
Street, Liffey-joen eteläpuolella ja Henry Street joen 
pohjoispuolella.  
 
Historiasta kiinnostunut matkailija voi sukeltaa Dublinin 
pitkän historian tunnelmaan muun muassa tutustumalla 
Trinity Collegen 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. 
 
 
Dublinissa on paljon mielenkiintoista nähtävää 
 

• The National Museum of Ireland 
• The National Gallery of Ireland 
• The Natural History Museum 
• Dublin Wax Museum 

• Trinity College, The Old Library 
• Number Twentynine Museum 
• St. Patrick’s Cathedral 
• Christchurch Cathedral 
• Chester Beatty Library 
• The National Leprechaun Museum 
• Dublin Zoo 
• Guinness Storehouse 
• The Old Jameson Whiskey Distillery 

 
  

Irlantilainen ilta Knightsbridge-baarissa 
Arlington hotellin Knightsbridge baarin Celtic Night 
irlantilainen ilta on unohtumaton kokemus. Illan ohjelmassa on hyvää ruokaa, juomaa ja perinteistä 
irlantilaista musiikkia ja tanssia. Illan aikana esiintyy maailmankuulu Celtic Rhytm tanssiryhmä ja orkesteri. 
Irlantilainen bändi esittää irlantilaisia balladeja. Ravintola on kävelymatkan päässä kaikista Dublinin 
ydinkeskustan hotelleista.  
 

 

8. Päivä, 4.9.2019 (ma) Paluumatkalle Slán Abhaile! Näkemiin… 

Aikainen aamiainen hotellissa tai aamiaispaketit mukaan. Tapaaminen oppaan kanssa hotellin aulassa, 
huoneiden luovutus ja kuljetus Dublinin lentokentälle. Paluulento lähtee klo 10.15 ja Helsinkiin saavutaan 
klo 15.15.  
 
Matkan hinta/hlö:  1675 € - kun 31 lähtijää  
    1575 € - kun 41 lähtijää      
                                     KÄÄNNÄ! → 
 
 

http://www.cassidyshotel.com/
http://www.cassidyshotel.com/
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Hintaan sisältyy 

• Suomenkielinen paikallisopas kohteessa koko matkan ajan 
• Finnairin lennot ohjelman mukaan Helsinki – Dublin – Helsinki  
• Kuljetukset kohteessa modernilla linja-autolla ohjelman mukaan 
• 7 yötä, 3- ja 4 tähden keskustahotelleissa, jaetuissa kahden hengen huoneissa 
• 7 irlantilaista aamiaista 
• 4 lounasta 
• 3 illallista, joista yksi on ohjelmallinen irlantilainen ilta 
• Kaikki retket ja kaupunkikierrokset ohjelman mukaan 
• Retki Connemaran alueelle sis. kotivierailu ja lammaskoiranäytös 
• Pääsymaksut: Dun Aengus -linnoitus, Moherin kalliot & Atlantic Edge -näyttely, Mucross House, Kerry 

Bog Village, Kilkennyn linna, Tullamore Dew -viskitislaamo 
 
Lisämaksusta 

• Yhden hengen huone 425 € 
 
Hintaan EI sisälly: 

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva 
 

 
VARAA PAIKKASI MA 27.5.2019 MENNESSÄ! 

 
 

Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 

Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot 
 

Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa: 
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 € 
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €. 
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan 

kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 € 
 

Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva! 
                                                
 
 
 
 
Mustasaaressa 19.3.2019 

Stefan Sellberg 
Matkasuunnittelija - Tuotantopäällikkö 
 
 

 

 

      Matkatoimisto INGSVA (100% suomalainen)    

 Teollisuustie 1, 65610 Mustasaari 

 040 196 5189 / stefan.sellberg@ingsva.fi 
www.kiertomatkat.fi / www.viinimatkat.fi / www.nhlmatkat.fi 
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