
 
 

JS TRAVELIN KIERTOMATKA WILD ATLANTIC WAY & DUBLIN 4.-8.7.2020 

 

JS Travel on järjestänyt Irlannin kiertomatkoja vuodesta 2018. Jouni on viettänyt paljon aikaa Irlannissa 

tutustuen maahan, kulttuuriin, nähtävyyksiin ja mielenkiintoisiin vierailukohteisiin. Lisäksi meillä on 

paikallisopas Galwayssa ja Dublinissa Jounin lisäksi. Matka tarjoaa upeita hetkiä luonnon nähtävyyksien 

äärellä ja tutustuen irlantilaisiin kaupunkeihin. Galway sijaitsee läntisessä Irlannissa meren äärellä ja 

kaupunki on tunnettu elokuvajuhlistaan sekä osterifestivaalista. Kaupunki on myös yliopistokaupunki ja 

suosittu turistikohde. Sen läheisyydessä sijaitsee alueen parhaita hiekkarantoja. Aran saaret tarjoavat 

pienen saaren idyllisyyttä, historiaa ja jylhiä maisemia. Cliff´s of Moher, joka on yksi Irlannin suosituimmista 

vierailukohteista meren äärellä, tarjoaa henkeäsalpaavat näkymät.  

Athlonessa vierailemme linnassa ja nautimme pienen kaupungin tunnelmasta. Dublinissa tutustumme 

kaupunkiin ja paikallisoppaamme John kertoo kaupungista sekä sinulla on mahdollisuus osallistua 

tislaamokierrokselle. Dubliniin on myös mahdollisuus ostaa lisäyöpymisiä ja pidentää lomaa.  

Matka tarjoaa paljon elämyksiä, erilaisia kohteita, upeaa luontoa, tapaamisia paikallisten kanssa ja opit 

irlantilaisesta ruoka -ja juomakulttuurista.  

Lisätietoa matkasta saat kysymällä JS Travelista. Voit varata matkan suoraan verkkokaupastamme. 

Matkapaketti on mahdollista ostaa ilman lentoja. Voit pyytää tarjouksen JS Travelista.   

Lisätietoa matkan kohteista viimeisellä sivulla.  

 

4.7 perjantai  

Matkaamme lentäen Helsingistä Dubliniin ja jatkamme lentokentältä suoraan bussilla kohti Galwayta. 

Galwayssa tutustumme keskustaan ja kuulemme suomalaiselta paikallisoppaaltamme kaupungista ja 

elämästä Irlannissa. Illallisen nautimme paikallisessa ravintolassa.   

5.7 lauantai  

Teemme päiväretken ihastuttavalle Aran saarelle. Matkaamme ensin puoli tuntia bussilla laivasatamaan, 

josta on 40 minuutin katamaraanimatka saarelle. Liikumme saarella pikkubussilla ja vierailemme Dun 

Duchathairin muinaisraunioilla. Täällä joutuu hieman kävelemään päästäkseen vanhan kivikylän 

näköalapaikalle, mutta näkyvät ovat Cliff´s of Moherin tapaan huikeat.  Vierailukeskuksessa voit lukea 

alueen historiasta. Läheisyydessä sijaitsevat käsityömyymälä, jäätelökioski ja matkamuistomyymälä. 

Vierailemme tämän jälkeen vielä vanhalla majakalla, jonka jälkeen on aika ruokailulle. Nautimme 

myöhäisen lounaan Joe Wattyn pubissa. Ruoka on maukasta ja heillä on oma nimikko oluensa.  

Palaamme alkuillasta takaisin Galwayhyn jossa omatoiminen illallinen. Mahdollisuus tutustua paikalliseen 

käsityöolutbaariin.  

 



 
6.7 sunnuntai 

Vierailemme Cliff´s of Moherilla ja täällä aika kuluu helposti jylhiä maisemia ihaillen. Vierailukeskuksessa on 

luettavana historiaa ja näyttelyitä. Tarjolla on paljon ostettavaa useiden liikkeiden puolesta sekä kahvilasta 

saa maittavan lounaan. Täältä matkaamme kohti Athlonea ja pysähdymme matkalla lyhyesti pieneen 

kalastajakylään Kinvaraan, jonka käsityö/taidekaupassa asiakkaat ovat halunneet tehdä ostoksia. Täällä on 

ollut esillä myös suomalaisten taiteilijoiden töitä.  

Athlonessa vierailemme linnassa ja nautimme pienen kaupungin tunnelmasta. Shannon-joen rantaa 

kävellen on hyvä ottaa kuvia linnasta ja kaupungista.  Linnavierailulla saamme paljon tietoa kaupungista ja 

sen historiasta. Vierailemme myös Seanin pubissa, joka on yksi Euroopan vanhimpia. Yhteinen illallinen.      

7.7 maanantai   

Aamiaisen jälkeen bussimatka kohti Dublinia, majoittuminen Dubliniin ja kävelykierros tunnetulla Temple 

Barin alueella sekä saatte kartat ja tietoa omatoimiseen kaupungissa liikkumiseen. 

8.7 tiistai 

Aamulla JS Travelin paikallisopas Johnin kertomana tietoa Dublinista ja mahdollisuus osallistua lisämaksusta 

Johnin vetämään tislaamokierrokseen, jossa vieraillaan historiallisella The Libertiesin alueella ja Liberties 

Distillery -tislaamolla. Paljon mielenkiintoisia hetkiä ja tietoa viskinvalmistuksesta Dublinissa sekä Irlannissa.  

Vaihtoehtoisesti sinulla on omaa aikaa ja iltapäivällä kuljetus hotellilta lentokentälle.  

Lisätietoa matkan kohteista viimeisellä sivulla. 

 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Dublin       4.7 AY1381         08:15- 09:30 
Dublin-Helsinki       8.7 AY1386         18:05-23:05    
 

Majoitus:   

Hotellit 

4.-6.7 Galway   Galway Arms Inn*** perinteinen keskitason B&B lyhyen kävelymatkan päässä keskustasta 

6.-7.7 Athlone   Shamrock Lodge Hotel***hyvätasoinen kolmen tähden hotelli lyhyen kävelymatkan päässä 

keskustasta 

7.-8.7 Dublin Ripley Court*** hyvällä sijainnilla Dublinin keskustassa sijaitseva keskitason hotelli, tilavat 

huoneet.  

Matkan hinta: 1250€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 28€ (varaus 1 laskutusosoite). Matkan ennakkomaksu 

350€ ja loppulasku 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut: 1hh lisämaksu 300€.  

Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilento Helsinki-Dublin-Helsinki ja 1x 8g käsimatkatavaran, kuljetukset 

Irlannissa matkaohjelman mukaisesti, majoitukset hotelleissa, 4x aamiainen, 2xlounas ja 2x illallinen, 



 
järjestetyt retket sisäänpääsyineen, suomalaisen matkanjohtajan Jounin opastuksen, paikallisoppaiden 

opastukset, pakettimatkatakuun.  

Paikkoja matkalle on 20 ja minimilähtijämäärä on 8 henkeä. JS Travel varaa oikeuden muutoksiin 

matkaohjelmassa.  

Lisämaksut: Ruumaan laitettava matkatavara 1x23kg 25€/suunta, Johnin tislaamokierros Dublinissa 

sisältäen kuljetukset 40€/henkilö.  

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€ + lentoyhtiön lisämaksulla. JS Travel varaa oikeuden 

muutoksiin matkaohjelmassa. 

 

Matkakohteista:  

Galway  

Galway sijaitsee Corrib- joen suulla ja kaupunki tunnetaan lempinimellä Heimokaupunki. 1300- luvulla 

kaupunki siirtyi 14 kauppiassuvun hallintaan, jotka tulivat suunnatuiksi Galwayn heimoina. Vuoden 2020 

Euroopan kulttuuri pääkaupunki tunnetaan myös elävästä musiikki- ja teatterikulttuuristaan sekä 

korkeakouluistaan.  

Aran saaret 

Irlannin länsirannikolla sijaitsevat saaret kuuluvat Galwayn kreivikuntaan. Inis Mór on näistä saarista suurin 

ja kaksi pienempää ovat nimiltään Inis Meáin ja Inis Óirr. Saaret ovat tunnettuja käsintehdyistä 

villapaidoistaan, jotka alkujaan neulottiin yksilöllisiksi, jotta hukkuneet merimiehet voitiin tunnistaa.  

Cliffs of Moher 

Irlannin ehkä tunnetuin luonnonnähtävyys tarjoaa huikeat näkymät 200 m pystysuoraan Atlantin kuohuista 

nousevilta kukkuloilta. Pienellä sisäänpääsymaksulla pääsee O’Brien’s torniin, josta on näkymä Harry Potter 

ja puoliverinen prinssi elokuvasta tuttuun luolaan 

Athlone 

Irlannin keskiössä, osittain kahden kreivikunnan alueella sijaitsee Athlone. Kaupunki tunnetaan kulttuurin 

sydämenä. Kaupungista löydät yhden maailman vanhimmista pubeista. Sean’s bar tarjoilee kuohuvan oluen 

lisäksi 1000 vuotta historiaa.  Viikinkien tuhoisan hyökkäyksen jälkeen 1960 entisöitiin kaupungin lisäksi 

myös Athelonen linna, jonka 5000 vuotiseen historiaan pääsee tutustumaan interaktiivisin keinoin.  

 

 

 



 
 

Dublin 

Tämä Irlannin eläväinen pääkaupunki tarjoaa ystävällisen ja kotoisan miljöön, johon sulautuu kaunis lahti ja 

kaupunkia ympäröivät jylhät vuoret. Tanskalaiset ja norjalaiset viikingit perustivat Dublinin vuonna 841 jkr. 

Normannit valloittivat kaupungin keskiajalla ja he rakensivat englantilaisten ylivallan osoitukseksi Dublinin 

linnan. Tutustu myös Hellfire-klubiin, Olympia-teatteriin ja St Michanin kirkkoon. Dublin on valittu kahdesti 

TripAdvisorin Euroopan ystävällisimmäksi kaupungiksi hyvästä syystä. Dublin on eläväinen kaupunki ja 

Temple Bar alue tarjoaa vierailijalle useita pubeja, livemusiikkia ja tietenkin Guinness-olut tuoreena hanasta 

on täällä elämys.  

 

 


