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Ceád Mile Fáilte! Tervetuloa Irlantiin! 
Travellers’ Club Finland 31.8.-5.9.2018 

 

 

31.8. perjantai  Dublin–Cahir–Killarney 

Finnairin suora lento AY1381 Dubliniin klo 08.20–09.30. Suomenkielinen opas ja kuljettaja 

ovat asiakkaita vastassa tervetulokyltin kanssa Dublinin lentokentällä. Siirrymme bussiin ja 

suuntaamme Killarneyyn, joka sijaitsee Kerryn alueella. Matka-aika on nelisen tuntia, mutta 

matkan varrella on mielenkiintoinen pysähdys ja lounas. 

 

Tauko Cahirin kylässä, vierailu linnassa ja lounas 

Butler-suvun linna Suir-joen rannalla oli aikoinaan tärkeä ja mahtava rakennus. Linna on yksi 

Irlannin parhaiten säilyneistä keskiaikaisista normannilinnoista. Linnakierroksen aikana on 

audiovisuaalinen show, näyttely linnan historiasta ja mahdollisuus tutustua vanhoihin huoneisiin ja 

torneihin. Lounas perinteisessä irlantilaisessa The Galtee -pubissa. 

 

Saapuminen hotelliin Killarneyssa, huoneiden jako. Yhteinen illallinen.  

Killarneyn kaupunki sijaitsee Kerryn maakunnassa, jota kutsutaan usein leikillisesti “Kerry, The 

Kingdom” kuningaskunnaksi, sillä kerryläiset pitävät aluettansa omana valtakuntana. Kerryn 

maakunta on kuvankaunis alue MacGillicuddy Reeks vuorten sylissä Atlantin rannalla. Kaupungin 

pubeissa ja kaduilla soitetaan iltaisin perinteistä irlantilaista musiikkia. 

Ajoa päivän aikana noin 310 km. 

 

1.9. lauantai  Ring of Kerry–Killarneyn kansallispuisto–Kissane lammastila 

Irlantilainen aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdetään koko päivän retkelle Iveragh niemimaalle.  

Tätä maisemarikasta reittiä kutsutaan nimellä Ring of Kerry ja reitin sanotaan olevan yksi Euroopan 

maisemarikkaimmista reiteistä.  

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjDgJmxpZXUAhXDCSwKHSBBBgkQjRwIBw&url=http://www.ireland.com/en-us/what-is-available/natural-landscapes-and-sights/natural-landscapes/destinations/republic-of-ireland/kerry/articles/the-ring-of-kerry/&psig=AFQjCNFTLnm9oyZ9Fe8l7DRIu0zmfO4hbQ&ust=1496153765270265


 
 

 
Oy Kon-Tiki Tours Ltd Fredrikinkatu 25 A 10, 00120 Helsinki, Finland Tel. +358 (0)9 466 300 www.kontiki.fi 

Se kiertää niemimaan ympäri vastapäivään kapean tien vuoksi, noin 100 mailin mittaisen matkan.  

 

Kerry Bog Village turvemuseokylä 

Päivän ensimmäinen pysähdyspaikka on Glenbeigh kylässä sijaitsevassa turvemuseo-kylässä. 

Kylässä on esillä entisaikojen turvekattoisia mökkejä ja vierailun aikana tutustutaan kuinka tällainen 

pieni kylä sai aikoinaan 1800-luvulla elantonsa alueen turvepelloilta. Vierailun jälkeen voidaan 

maistaa Red Fox Inn pubin erinomaista Irish Coffeeta. 

 

Glenbeighsta matka jatkuu kohti Kells Bay lahtea, jossa pysähdytään ihailemaan upeita 

merimaisemia. Tämän jälkeen matka kulkee eteenpäin kohti niemimaan kärkeä Cahersiveen ja 

Waterville kylien kautta. Yhteinen lounas matkan varrella. 

 

Killarney National Park 

Sneem kylästä jatketaan kansallispuistoon, jonka maisemat ovat jylhät MacGillycuddy vuoristossa ja 

Killarneyn järvialueella. Kansallispuiston alueelta löytyy Irlannin viimeiset alkuperäiset tammimetsät. 

Alkukesästä tienvarsia komistavat rhododendron pensaat.  

 

Kissane Sheep Farm lammastila 

Kissane Sheep Farm-maatila on perinteinen, irlantilainen lammastila, jolla on 1000 lammasta ja 

satoja karitsoja. Maatilaa pitävät John Kissane ja hänen poikansa Sean ja tila on olut heidän 

perheellään yli 150 vuoden ajan. Vuonna 2005 maatila avasi ovensa vierailijoille, jotka voivat nauttia 

maatilalla lammaskoirashowsta ja kauniista maisemista Moll’s Gap alueella Kenmaressa.  

Paluu illansuussa Killarneyn hotellille. Ajoa n. 120 km. 

 

2.9. sunnuntai Golfia tai patikointia Killarneyn kansallispuistossa 

Irlantilainen aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen mahdollisuus lähtee golfaamaan Killarney Golf 

Clubille tai patikoimaan Killarneyn kansallispuistoon. 

 

18 reikäinen Killarney Golf Clubin kenttä tarjoaa mahtavat puitteet järvi- ja vuoristomaisemineen. 

http://www.killarneygolfclub.ie/ 

 

Vaihtoehtoisena ohjelmana patikointia Kerry Way patikkareittiä pitkin vanhojen tammimetsien halki, 

Old Kenmare Road -reittiä pitkin. Täällä voidaan nähdä peuroja. Matkan aikana nähdään myös Torc 

vesiputous ennen saapumista lähellä sijaitsevaan Muckross House kartanolle, joka sijaitsee upealla 

paikalla Killarney National Park kansallispuistossa Killarneyn järvien rannalla ja McGillycuddy Reeks 

vuorten juurella. Kartano on loisteliaan viktoriaanisesti sisustettu, sillä kuningatar Viktoria vieraili 

Killarneyssa ja Muckross House kartanossa 1860-luvulla. Kartanon puutarha on maailmankuulu 

kauneudestaan. Yhteinen lounas aktiivisen aamupäivän jälkeen. Iltapäivällä nautitaan vielä 

hevoskärryajelusta. 

 

3.9. maanantai Dinglen niemimaa–Gallarus Oratory–Dingle-Limerick  

Irlantilainen aamiainen hotellissa, jonka jälkeen huoneiden luovutus ja lähtö Dinglen niemimaalle, 

joka on yksi Kerryn kolmesta kauniista niemimaasta. Alkumatkasta pysähdytään kauniilla Inch Beach 

hiekkarannalla ihailemassa Atlantin aaltoja.  

 

Dinglen niemimaa 

Matka jatkuu lahden rantaa pitkin Dinglen pikkukaupungin upealle Slea Head Drive maisemareitille, 

jota pitkin kuljetaan niemimaan kärkeen. Tämä on Euroopan läntisin kolkka ja merimaisemat ovat 

http://www.killarneygolfclub.ie/
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henkeäsalpaavat. Tien varrella on myös monia mielenkiintoisia varhaishistoriallisia raunioita. Täällä 

on kuvattu monta Irlannista kertovaa elokuvaakin. 

 

Vierailu Gallarus Oratory kirkkorakennuksessa & vierailukeskuksessa 

Gallarus Oratory on yli 1200 vuotta vanha varhaiskristillinen rakennus, joka on ainutlaatuinen ja 

säilynyt lähes täydellisenä meidän päiviimme. Rakennus on rakennettu erikoisella tavalla siten, että 

kivet kannattelevat toisiaan ja muodostavat samalla kaarimaisen muodon. Rakennus seisoo yhä 

tanakasti tuulisella mäellä kaikkien säiden armoilla tuijottaen Smerwick Harbour lahdelle. 

 

Tutustuminen Dinglen kalastajakylään 

Gallarus alueelta matka jatkuu Dinglen kalastajakylään lounaalle. Dinglen alue on iirinkielinen alue, 

ja sen huomaa matkalainen vaikkapa tienviittoja lukiessaan! Dinglen virallinen iirinkielinen nimi on 

Daingean Ui Chuis, mutta tienviitoissa on yleensä lyhyesti An Daingean. 

Yhteinen lounas Dinglessä, josta löytyy viihtyisiä pubeja, joissa on tarjolla maukkaita merenantimia. 

 

Matka jatkuu Limerickiin, jonne saavuttaessa tehdään lyhyt kaupunkikiertoajelu ennen hotelliin 

saapumista. 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, joissa värikkäät ovet 

ovat tunnusomainen merkki aikakauden tyylistä.  

 

Pääkatu on nimetty Irlannin kansallissankarin Daniel O´Connellin mukaisesti. Monet tuntevat 

kaupungin tänä päivänä Frank McCourtin ’Seisemännen portaan enkeli’ kirjasta. Limerick-lorut 

liitetään usein Limerickin kaupunkiin, silla termi limerick esiintyi ensimmäisen kerran 1896 runossa, 

joka liittyi Limerickin kaupunkiin. Limerick runomuodon tunnustettu isä on kuitenkin Edward Lear, 

jonka lastenkirja Book of Nonsense ("Hölynpölyn kirja") julkaistiin vuonna 1846. Runomuoto on 

kuitenkin tunnettu jo 1300-luvulta saakka. Limerikkejä käytetään usein ironian, parodian tai satiirin 

tehokeinoina tai asioiden muistamiseen.  

 

Keskiaikainen linnaillallinen Bunratty Castle linnassa 

Illalla lähdetään viettämään iltaa ja nauttimaan illallisen Shannoniin Bunratty Castle linnaan. Se on 

peräisin mahtavien McNamarojen ajoilta 1400-luvulta. Ilta alkaa tervetuliasijuomilla, jonka jälkeen 

siirrytään Great Hall suuren illallissaliin, jossa tarjoillaan illallinen. Illallisen aikana keskiaikaisiin 

asuihin pukeutuneet tarjoilijat esittävät irlantilaisia balladeja ja musiikkia. Paluu hotelliin puolen yön 

aikaan. Ajoa päivän aikana n. 215 km. 

 

4.9. tiistai Burrenin alue–Moherin kalliot-Dublin 

Irlantilainen aamiainen hotellissa, huoneiden luovutus.  

 

Koko päivän retki Burrenin alueelle 

Tämän päivän reitti 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 alueelta tavataan monia erikoisia kasveja. Matkan 

varrella on useita maisemapysähdyksiä.  

 

Maisemien ihailua Moherin kallioilla  

Moherin kalliot ovat yksi Irlannin matkan huippukohdista. Nämä mahtavat jyrkänteet laskevat 

äkkijyrkästi mereen 8km pituisena ja 210m korkeudesta.  
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Kallioilta on upeat näköalat Atlantille ja kirkkaalla säällä näkee Aranin saarille saakka. Lounas 

kalaravintolassa Atlantin rannalla – äyriäisiä ja ostereita. 

 

Kuljetus Dubliniin, jonne saavutaan iltapäivällä. Saapuminen hotelliin ja vapaata aikaa ennen 

läksiäisillallista. 

 

Viskimaistiaiset ja illallinen The Church ravintolassa 

Illalla on vuorossa viskimaistiaiset ja illallinen The Church ravintolassa, joka on rakennettu entiseen 

kirkkoon. Viskimaistiaisissa maistellaan neljää eri artesaaniviskiä ja viskiasiantuntija kertoo 

mielenkiintoisia seikkoja irlantilaisesta viskistä ja viskeistä ylipäätänsä. 

Ajoa n. 360 km. 

 

5.9. keskiviikko  Dublin 

Irlantilainen aamiainen hotellissa. 

 

Vapaa aamupäivä 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-, sistus-, lahjatavara-, 

vaate-, ja erikoisliikkeitä. Tärkeimmät kauppakadut ovat Grafton Street Liffey-joen eteläpuolella ja 

Henry Street joen pohjoispuolella.  

 

Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista aamupäivällä. 

 

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.  

 

Kierroksen jälkeen nautimme Afternoon Tean esimerkiksi 5 * Shelbourne hotellissa. Tarjolla on 

suolaisia ja makeita herkkuja. Teen rinnalle voidaan tilata myös kuohuviiniä. 

 

Kuljetus Dublinin lentokentälle, josta Finnairin suora lento AY1386 Helsinkiin, klo 18.05–23.05.   

 

Opassuositus Sylvia McQuinn 

Sylvialla on vankka kokemus maan historiasta, kulttuurista ja nykypäivästä. Sylvia on asunut 

Irlannissa vuodesta 1996 ja hän on ainoa suomalainen, joka on suorittanut Irlannin turistitoimiston 

virallisen opaskurssin. Sylvia on erittäin karismaattinen ja pidetty opas ja olemme saaneet hänestä 

erinomaista palautetta. 

 

Majoitukset näissä tai vastaavissa hotelleissa: 

 

31.8.-3.9. / 3 yötä 

The Malton * * * *  

Town Centre, Killarney, Tel: +353-(0)64-38000, www.themalton.com  

 

http://www.themalton.com/
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The Malton on uusi, ensimmäisen luokan hotelli Killarneyn keskustassa. Hotelli on entinen Great 

Southern Hotel Killarney. Tässä hotellissa on historiallista merkitystä, sillä rakennuksessa 

aikaisemmin ollut hotelli avattiin jo viktorian ajalla vuonna 1854. Hotellissa on 172 huonetta, jotka 

ovat erinomaisesti varustettu ja tyylikkäästi sisustettu. Huoneissa on kylpy, suihku, TV, puhelin, 

hiustenkuivaaja, housuprässi, kivennäisvettä ja teen/kahvinkeittovälineet.  

 

Hotellin yleisissä tiloissa on erilaisia ravintoloita: Garden Room ravintola, jossa tarjoillaan aamiainen 

ja illallinen, Peppers A’La Carte Restaurant ravintola, jossa on rennompi tunnelma, The Punchbowl 

Bar pubi ja Grand Foyer & Coffee Rooms ja lobby-alue, jossa tarjoillaan lounaita ja iltapäiväkahveja. 

Hotellissa on lisäksi Health & Beauty vapaa-ajan keskus, jossa on kuntosali, uima-allas, poreallas, 

sauna ja kylpylähoitoja. The Malton on hyvin tunnettu myös kokoushotellina.   

 

3.-4.9. / 1 yö 

Clayton Hotel Limerick * * * *  

Steamboat Quay, Limerick, Tel:  +353-(0)61-444 100, www.claytonhotellimerick.com  

 

Clayton Hotel Limerick on moderni, tyylikäs ensimmäisen luokan hotelli kaupungin keskustassa 

Shannon-joen rannalla. Hotellirakennus luokitellaan kaupungin korkeimmaksi rakennukseksi tällä 

hetkellä. Hotellissa on 93 huonetta, joissa on varusteena kylpy/suihku, puhelin, TV, hiustenkuivaaja, 

internet-yhteys ja teen/kahvinkeittovälineet. Hotellin yleisissä tiloissa on Grill Bar ja Waterfront 

ravintolat. Lisäksi löytyy erinomaiset kokoustilat ja vapaa-ajan keskus, jossa on uima-allas, 

poreallas, sauna ja kuntosali. Tyylikäs hotelli, jolla on erinomainen sijainti keskellä kaupunkia. 

 
4.-5.9. / 1 yö 

Camden Court Hotel **** 

Camden Street, Dublin 2, Tel.  +353-(0)1-475 9666 www.camdencourthotel.com 

 

Camden Court hotelli on viihtyisä neljän tähden hotelli aivan Dublinin sydämessä, 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 

perusvarusteisiin kuuluvat hiustenkuivaaja, puhelin, TV, internetyhteys, housuprässi sekä 

teen/kahvinkeittovälineet. Hotellin yleisiin tiloihin kuuluvat baari, á la carte ravintola Iveagh, 

kokoustilat sekä vapaa-ajankeskus sis. saunan, 16 metrin uima-altaan, porealtaan ja kuntosalin. 

 

Finnairin lentoaikataulut: 

31.8.2018 perjantai AY1381 Helsinki-Dublin klo 08.20-09.30 

5.9.2018 keskiviikko  AY1386 Dublin-Helsinki klo 18.05-23.05 

 

Matkakohde  Irlanti, Länsi-Irlanti ja Dublin 

 

Matkan ajankohta  31.8.-5.9.2018, perjantai–keskiviikko 

 

Matkapaketin hinta 1930 €/hlö, kun ryhmässä on minimi 25 lähtijää 

 

Hintaan sisältyy  

• suora Finnairin lento Helsinki–Dublin–Helsinki turistiluokassa sisältäen lentoverot 

• majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella 4-tähden hotelleissa (3 

yötä Killarney, 1 yö Limerick, 1 yö Dublin) 

 

http://www.claytonhotellimerick.com/
http://www.camdencourthotel.com/
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• kuljetukset omalla tilausajobussilla, retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti 

(päiväohjelmat on suunniteltu klo 09.00-17.30 ajoille) 

• kuulokkeet tarvittaessa 

• ateriat: 4 x lounas, tervetuloillallinen, linnaillallinen musiikkiesityksineen, 

viskimaistajaiset & illallinen / aterioihin sisältyy ruokajuomat (viiniä, vettä, kahvia), 

Afternoon tea Dublinissa   

• etukäteen varatut istumapaikat lennoilla 

• suomenkielinen paikallisopas mukana koko matkan ajan kohteessa 

• toimitus- ja palvelumaksut 

 

Lisämaksusta: Killarney Golf Club green fee 80-125 €/hlö, opastettu patikka Killarneyssa 

40 €/hlö 

 

Ilmoittautumiset  Kon-Tiki Toursiin 5.2.2018 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen  
ilmoittautumiset@kontiki.fi tai puh. 09 466 300. 

 

Maksuehto Ennakkomaksu 400 € / hlö, erääntyy noin viikon päähän 

varauksesta, loppumaksu erääntyy 6 viikkoa ennen matkaa  

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden 

Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, 

viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  

Hinnat perustuvat syyskuussa 2017 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan 

toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 25 lähtijää.  
 

Lentomatkoilla nimi tulee olla yhdenmukainen passissa olevien nimien kanssa. Yksi etunimi 

riittää. Nimenne tulostuu lentolippuun samassa kirjoitusasussa, kuin se on loppulaskussa. 

Nimessänne olevat yhdysviivat ja skandinaavisten kirjainten (ä, ö ja å) pisteet, eivätkä 

muut erikoismerkit näy lentolipussa, koska ne eivät ole käytössä lentovarausjärjestelmässä. 

Lentolippujen kirjoituksen jälkeen lentoyhtiö perii nimenmuutoksista ja lipun 

uudelleenkirjoituksesta muutosmaksun. Joudumme laskuttamaan tämän muutosmaksun 

asiakkailta.  

 

Ennakkomaksun suorittamisen jälkeen noudatamme yleisten valmismatkaehtojen mukaisia 

peruutusehtoja. Oy Kon-Tiki Tours Ltd erityisehdot lähetetään ennakkolaskun liitteenä.  

 

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 

matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  

 

Lähetämme laskut varauksista pankkisiirtolomakkeina. Jos matkan haluaa maksaa luottokortilla 

(Visa, MasterCard tai Amex), veloitus tehdään NETs (entinen Luottokunta) puhelinmyyntinä. Nets 

veloittaa palvelumaksuna 2%+alv. maksettavasta summasta, joka lisätään matkan hintaan. Veloitus 

hoidetaan puhelimitse Kon-Tiki Toursin toimiston kanssa.  

 

 

 

mailto:ilmoittautumiset@kontiki.fi
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Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen 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 laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-

toursin-erityisehdot/ 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Elina Ryhänen 
Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours 

Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki 

Tel. +358 (0)9 466 300 

info@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi 

 
Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri 

teemoilla ympäri maailmaa.  Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- ja wellness-

matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi ja metsä- 

ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels ovat myös tuotemerkkejämme.  Kon-Tiki palvelee 

yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.   

 

 

http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
mailto:info@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/

