
 
 

JS TRAVELIN TISLAAMOMATKA ISLAYN SAARELLE 2.-7.9.2020 

 

JS Travel on järjestänyt Skotlannin tislaamomatkoja vuodesta 2011 ja matkakohteenamme on Islayn saari, 

jota voi kutsua savuviskien paratiisiksi. Vuonna 2020 juhlistamme Islayn matkoja 10:n vuoden kokemuksella 

ja matka tulee tarjoamaan paljon elämyksiä.  Matkalla pääset vierailemaan Laphroaigin, Lagavulinin, 

Ardbegin, Bowmoren, Bruichladdichin, Caol Ilan ja Ardnahoen tislaamoilla. Mantereella vierailemme 

mielenkiintoisella Loch Fyne pienolutpanimolla. Matkanjohtajana toimii JS Travelin Jouni, joka on vetänyt 

matkoja Islayn saarelle vuodesta 2011.   

Luvassa on ikimuistoinen matka laadukkaiden skotlantilaisten viskien pariin. Lisätietoa matkasta saat 

kysymällä JS Travelista ja voit varata matkan suoraan verkkokaupastamme.  

Matkapaketti on mahdollista ostaa ilman lentoja.  Jos haluat matkustaa hyödyntäen lentoyhtiön pisteitä, tai 

sinulla on myös muita matkasuunnitelmia. Voit pyytää tarjouksen matkapaketista ilman lentoja.   

 

2.9 keskiviikko  

Matkaamme lentäen Helsingistä Edinburghiin ja matka jatkuu bussilla/tila-autolla kohti Loch Fynen upeita 

maisemia. Pidämme matkalla muutaman tauon ja lounastamme Loch Fynen osteribaarissa missä sinulla on 

mahdollisuus saada tuoreita äyriäisiä, lohta sekä muuta herkullista syötävää. Päivä jatkuu vierailulla Loch 

Fynen Craft beer olutpanimossa ja myöhemmin tutustuen Inverarayn kaupunkiin. Kaupungissa sijaitsee yksi 

Skotlannin mielenkiintoisista viskikaupoista ja Georgen baari, joka äänestettiin vuonna 2011 Skotlannin 

parhaaksi. Matkamme jatkuu täältä kohti Tarbertin pientä kalastajakylää ja yövymme hyvätasoisessa 

hotellissa meren äärellä ja nautimme illallisen. 

3.9 torstai  

2h laivamatka Islayn saarelle Port Ellenin satamaan ja viskitalovierailut. Tarkemmat päiväkohtaiset vierailut 

julkaistaan keväällä.   

Majoitumme Bowmoren kylässä hotelli Bowmoreen jonka viskibaarissa löytyy noin 600 erilaista viskiä ja 

pubissa on aina elämää.  

4.9 perjantai 

Viskitalovierailut Islayn saarella.  

5.9 lauantai  

 Viskitalovierailut Islayn saarella ja illalla juhlistamme 10 vuoden viskimatkoja illallisen merkeissä. 

 

 



 
6.9 sunnuntai  

Paluumatka laivalla mantereelle ja edelleen bussilla kohti Edinburghia. Pidämme matkalla kaksi taukoa ja 

saavumme loppuiltapäivästä Edinburghiin. Majoittuminen lähellä keskustaa sijaitsevaan Hotelli White 

Ladyyn. Illallinen yhdessä/omatoimisesti. 

 

7.9 maanantai  

Aamiainen ja kuljetus lentokentälle sovittuun aikaan. Mahdollisuus siirtää paluuta ja jäädä Edinburghiin 

lisämaksusta.  

 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Edinburgh 2.9 AY1371 08:25- 09:15 
Edinburgh-Helsinki 7.9 AY1372 10:00-14:30    
 

Majoitus: Hotel Anchor Tarbert, Bowmore Hotel Islay, Hotel White Lady Edinburgh  

Matkan hinta: 1360€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 28€ (varaus 1 laskutusosoite). Matkan ennakkomaksu 

300€ ja loppulasku 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut: 1hh lisämaksu 300€, tislaamokierrokset 

omakustanteisesti.  

Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilento Helsinki-Edinburgh ja 1x 23kg ruumaan laitettavan 

matkatavaran, kuljetukset Skotlannissa matkaohjelman mukaisesti. Majoitukset hotelleissa, 5x aamiainen ja 

2x illallinen, laivamatkat Kennacraig-Islay-Kennacraig, järjestetyt tislaamovierailut (kierrokset omakustanne) 

suomalaisen matkanjohtajan Jounin opastuksen. Pakettimatkatakuun.  

Matkalle on vain 15 paikkaa! 

Matkan peruutusehdot: Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 30 vrk ennen matkan 

alkua 220€ 14-29 vrk 50% matkan hinnasta 2-14 vrk 80% matkan hinnasta Matkan peruutus 0-48h ennen 

lähtöä 100% matkan hinnasta. 

Nimenmuutos: Nimenmuutos on mahdollista 100€ kuluilla 14vrk ennen matkaa. Tämän jälkeen kulut ovat 

100€ + lentoyhtiön lisämaksu. 

JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. 

Matka toteutuu! 

 

 


