
 
 

JS TRAVELIN ETELÄ-IRLANNIN KIERTOMATKA & DUBLIN 22.-26.5.2020 

 

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

tutustuen maahan, kulttuuriin, nähtävyyksiin ja mielenkiintoisiin vierailukohteisiin. Koe eläväinen 

pubikaupunki Kilkenny, viikinkikaupunki Waterford, maailman vanhin toiminnassa oleva majakka, Titanic 

Exprience -museo, Corkin kaupunki, Kildaren japanilainen puutarha ja Dublin.  

Olemme järjestäneet useita kiertomatkoja Etelä-Irlantiin ja matkamme tarjoaa monia elämyksiä, historiaa, 

kulttuuria, upeita nähtävyyksiä, paikallista ruokaa, juomaa ja elämäniloa.  

Lisätietoa matkasta saat kysymällä JS Travelista ja voit varata matkan suoraan verkkokaupastamme. 

Matkapaketti on mahdollista ostaa myös ilman lentoja, pyydä tarjous JS Travelista.   

 

22.5 perjantai  

Finnairin reittilento Dubliniin ja matkaamme lentokentältä Kilkennyn kaupunkiin, joka on kompakti ja 

eläväinen opiskelijakaupunki. Viehättävässä pikkukaupungissa on miellyttävää kävellä kaupungin 

keskustassa ja katsella pieniä kauppoja, vierailla katedraalissa, linnassa, smitchwicksin olutpanimolla ja 

nauttia myöhemmin pubissa paikallista olutta sekä kuunnella livemusiikkia.     

23.5 lauantai  

Aloitamme päivän mielenkiintoisesti vierailulla Nicolas Mossen keramiikkatehtaaseen. Pääset tutustumaan 

keramiikan tekoon ja saat lahjan muistoksi. Täältä matkamme jatkuu maailman vanhimmalle toiminnassa 

olevalle Hookin majakalle. Vierailemme majakassa, jossa kuulemme sen historiasta ja terassilta saat otettua 

upeita merinäköalakuvia. Majakan kahvilasta saat maukasta lounasta sekä viereisestä 

matkamuistomyymälästä saa ostettua mukaan paikallisen taiteilijan tuotteita.    

Iltapäivällä siirrymme Waterfordin kaupunkiin, joka tunnetaan Irlannin viikinkikaupunkina sekä kristallin 

valmistuksesta. Tutustumme paikallisen oppaan kanssa kaupungin historiaan. Vierailemme illalla 

keskustassa ruokailemassa ja JS Travelin Jouni esittelee kaupungista esimerkiksi kaupungin vanhimman 

pubin, jossa omistajaveljesten palvelu sekä huumori saa vähintäänkin hymyn kasvoille. Historia, perinteet ja 

aidot asiat ovat aina läsnä, kun matkaamme JS Travelin matkoilla.  

24.5 sunnuntai 

Vierailemme Waterford Crystalin tehtaalla ja osallistumme opastetulle kierrokselle. Kierroksen jälkeen on 

mahdollisuus tehdä ostoksia laajasta valikoimasta kristallia. Matkaamme Waterfordista Cobhen kaupunkiin 

ja vierailemme katedraalissa sekä Titanic Experience -museossa. Titanic Experience -museo on miniversio 

Belfastissa sijaitsevasta museosta.  Tutustumme Titanicin historiaan sen rakentamisesta aina traagiseen 

loppuun.  

Majoitumme Corkin kaupunkiin ja jaamme kartat sekä annamme vinkit omatoimiseen iltaan kaupungissa.    



 
25.5 maanantai   

Vierailemme Black Rocksin linnassa, jonka sisällä sijaitsee observatorio. Linna on mielenkiintoinen 

vierailukohde, joka yhdistää historiaa ja tähtitiedettä.  Täältä matkamme jatkuu kohti Kildaren kaupunkia 

jossa vierailemme Euroopan parhaimmassa japanilaisessa puutarhassa. Vierailun jälkeen matka jatkuu kohti 

Dublinia, mihin saavumme alkuillasta. Majoittuminen Dubliniin ja kävelykierros tunnetulla Temple Barin 

alueella, jossa riittää aina elämää. 

26.5 tiistai 

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

Johnin vetämälle tislaamokierrokselle, jossa vieraillaan historiallisella Libertiesin alueella ja Liberties 

Distillery tislaamolla. Mielenkiintoinen kierros ja paljon tietoa viskinvalmistuksesta Dublinissa sekä 

Irlannissa.  

Vaihtoehtoisesti sinulla on omaa aikaa ja iltapäivällä kuljetus hotellilta lentokentälle.  

 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Dublin       22.5 AY1381      08:15- 09:30 
Dublin-Helsinki       26.5 AY1386      18:05-23:05    
 

Majoitus:   

Hotellit: 

22.-23.5 Kilkenny Hibernian House Guest House**** Hyvätasoinen Guest House Kilkennyn keskustassa 

23.-24.5 Waterford Travel Lodge Hotel*** Siisti ketjuhotelli 15min kävelymatkan päässä keskustasta 

24.-25.5 Cork Maldron city**** Hyvätasoinen hotelli Corkin keskustassa 

25.-26.5 Dublin Ripley Court*** Siisti kolmentähden hotelli erinomaisella sijainnilla, tilavat huoneet 

Matkan hinta: 1195€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 28€ (varaus 1 laskutusosoite). Matkan ennakkomaksu 

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

Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilennot Helsinki-Dublin-Helsinki ja 1x 8kg käsimatkatavaran, kuljetukset 

Irlannissa matkaohjelman mukaisesti. Majoitukset hotelleissa, 4x aamiainen, 1x lounas ja 2x illallinen. 

järjestetyt retket sisäänpääsyineen. Johnin tislaamokierros Dublinissa sisältäen kuljetukset 40€/henkilö.  

Suomalaisen matkanjohtajan Jounin opastuksen. Pakettimatkatakuun.  

Paikkoja matkalle on 20 ja minimilähtijämäärä on 8 henkeä.  

Lisämaksusta: Ruumaan menevä matkatavara 25€/laukku per suunta, Dublinissa Johnin järjestämä 

tislaamokierros 40€.  

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.  

 

Matkakohteista: 

 

Kilkenny 

Lempinimensä marmorikaupunki on Kilkenny saanut lukuisista marmorirakennuksistaan. Pienestä koostaan 

huolimatta kaupunki tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa. Kilkennyn linnan salakäytävät ja 

mukulakivikäytävät kuiskivat tuhatvuotista historiaansa Butlerin mahtisuvun vaiheista. Ydinkeskustassa 

sijaitsevalta Medieval Mile- alueelta löytyvät kaikki merkittävimmät nähtävyydet.  

 

Waterford 

Irlannin vanhin kaupunki Waterford on perustettu noin 914 jKr.  Tämä viikinkikaupunki on rakennettu 

strategisesti niin, että se on ollut helposti puolustettavissa ja kauppayhteydet Suir-jokea pitkin toimivat. 

Kaupungin ympärillä olevat syvä vallihauta ja korkea kivimuuri suojasivat kaupunkia useilta hyökkäyksiltä 

keskiajalla.  

Kaupungin talouden perustana on sen vahva satamatoiminta, jota pidetään yhtenä Irlannin parhaista. 

Tunnettu turistinähtävyys kaupungissa on Waterfordin kristallitehdas ja kristallin valmistus aloitettiin täällä 

1700- luvulla. 

Cork 

Tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelta 2005 tarjoaa historiaa vallankumouksellisena kreivikuntana. 

Kaupungin vaiheet liittyvät merkittävällä tavalla Irlannin itsenäistymiseen ja sisällissotaan. Cork oli 500- 

luvulla luostarimainen siirtokunta, mutta kaupunki paloi useita kertoja viikinkien ja Normannien 

hyökkäyksissä. Irlannin itsenäisyyssodassa 1919–1921 kaupungin keskusta kärsi pahoja vahinkoja, kun 

irlantilaiset sissijohtajat ja brittiläiset joukot ottivat siellä yhteen. Nykyään se on tärkeä satamakaupunki ja 

teollisuuskeskus.  

 

Kildare 

Kildaressa on tyyliä. Täältä löydät Irlannin ainoan palladiolaisen kartanon sekä upeat golfradat. Newbridge 

Silver -museossa on esillä tyyli-ikoneiden, kuten Marilyn Monroen pilkullinen sateenvarjo sekä Audrey 

Hepburnin pinkki cocktailmekko elokuvasta aamiainen Tiffanylla. Alue on tunnettu hevosurheilun 

keskuksena, ja kun hevoskilpailut saapuvat kaupunkiin, on aika pukeutua tyylikkääseen pukuun ja huomiota 

herättävään hattuun. Euroopan paras japanilainen puutarha sijaitsee alueella sekä Irlannin isoin outlet-

myymälä.  



 
 

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 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. Dublinista tulevat maailmalla 

tunnetut Guinness-olut ja Jameson-viski. Kaupungissa on lukuisa määrä pubeja ja keskustassa sijaitsee 

hyvin eläväinen Temple Barin alue. Dublinissa voi vierailla useissa museoissa, linnassa, katedraalissa ja 

tehdä ostoksia. Monet ravintolat tarjoavat erilaisia irlantilaisia tanssiesityksiä sekä livemusiikkia.  

 

 


