
 

 
 
 
 
 
 
 
JS TRAVELIN IRLANNIN VISKIMATKA 24.-27.10.2020 
Opintomatka  Irlantilaisten viskien maailmaan 
 
JS Travel on järjestänyt viskimatkoja vuodesta 2011 Skotlantiin. Vuonna 2020 aloitamme viskimatkat Irlantiin ja 
asiantuntijana matkoillamme toimii Irlannin viskiturismin ammattilainen John Callely Jr. Johnin perheellä on pitkä 
historia viskiturismin parissa ja meillä on ilo tehdä heidän kanssaan yhteistyötä.  Johnin suhteilla ja tietämyksellä 
pääsemme tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin ja oppimaan irlantilaisista viskeistä.  
 
Upeat vierailukohteet ja eläväiset Kilkennyn sekä Dublinin kaupungit 
 
Irlannissa on meneillään todellinen viskibuumi. Tislaamojen määrä on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti ja 
maahan on perustettu  uusia laadukkaita tislaamoja. John on valinnut JS Travelin ryhmälle mielenkiintoiset 
vierailukohteet ja pääsemme tutustumaan Dublinin ulkopuolella esimerkiksi Powersourtin, Royal Oakin, Tullamoren 
ja Kilbegganin tislaamoihin. Matkalla yövymme yhden yön Kilkennyn kaupungissa, joka on hyvin eläväinen opiskelija- 
ja pubikaupunki. Täältä tulevat esimerkiksi Kilkenny ja Smithwicks oluet.  
 
Dublinissa, joka on Johnin kotikaupunki pääset perehtymään The Liberties Distilleryyn, Jamesonille ja vierailemme 
aivan uudessa Roe& Co tislaamossa. Dubliniin on varattu myös omaa aikaa tutustua kaupunkiin ja laadukas 
hotellimme sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta. Saatte kartat kaupunkiin sekä Johnin vinkit vierailukohteisiin.   
 
Matkalla on Finnairin suorat reittilennot Dubliniin ja yövymme neljän tähden hotelleissa. Tervetuloa kanssamme 
laadukkaalle viskimatkalle Irlantiin! 
 
Matkan lennot Finnairilla:  
Helsinki-Dublin 24.10 AY1381 08:15- 09:30 
Dublin-Helsinki 27.10 AY1386 18:05-23:05    
 
Majoitus: Clayton Hotel Dublin**** Hotel Kilkenny**** 
 
Matkan hinta: 1120€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 28€ (varaus yksi laskutusosoite). Matkan ennakkomaksu 350€ ja 
loppulasku 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut: 1hh lisämaksu 250€. 
 
Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilennot Helsinki-Dublin-Helsinki ja 1x 8kg käsimatkatavaran, kuljetukset Irlannissa 
matkaohjelman mukaisesti, majoitukset hotelleissa, 3x aamiainen ja 2x lounas, 1x illallinen, tislaamovierailut ja 
ohjelman mukaiset tastingit, matkanjohtaja-asiantuntija Johnin opastuksen, pakettimatkatakuun.   
 
Lisämaksut: Ruumaan laitettava matkatavara 25€/suunta 
 
Vierailukohteet:  
Powerscout, Royal Oak, Tullamore Dew, Kilbeggan, Jameson Dublin, The Liberties ja Roe&Co. 
 
Matkanjohtaja-asiantuntija: John Callely Jr. Matkalla puhekielenä on Englanti.  
 
Muutos -ja peruutuskulut: 
Matkan voi perua ilman syytä 220€ kuluilla 30vrk ennen matkaa, tämän jälkeen kulut ovat 13-29vrk ennen lähtöä 50% 
matkan hinnasta, 7-3vrk 80%, peruutus alle 3vrk 100% kulut. 
 
JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Matkalle on 20 paikkaa ja se toteutetaan lähtijämäärän ollessa 
vähintään 8 henkeä.  


