
 
 

JS TRAVELIN SKOTLANNIN KIERTOMATKA 10 VUODEN KOKEMUKSELLA 29.5-1.6.2020 

 

JS Travel järjestää 10 vuoden kokemuksella Skotlantiin pidennetyn viikonlopun kiertomatkan ja 

vierailemme Edinburghin lisäksi ihastuttavissa Loch Lomondin ja Loch Fynen maisemissa. Matkalla 

nautimme aidosta skotlantilaisesta ruoasta, luonnosta, vierailusta viskitislaamolla, tunnetulla 

osterintuottajalla, kahdessa linnassa, pienolutpanimolla, Glasgown katedraalissa sekä Loch Lomondin 

järvellä risteilyn merkeissä. Tunnemme hyvin Edinburghin kaupungin ja saat viimeisimmät vinkit missä 

vierailla. 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.   

Viimeisellä sivulla on lisätietoa Skotlannista. Edinburgh ja Skotlanti ovat olleet viime vuosina kasvava 

turistikohde ja sen suosiota ei tarvitse ihmetellä. Mielestämme Skotlanti sopii matkakohteena loistavasti 

suomalaisille ja kiertomatkallamme pääset tutustumaan sekä näkemään sen eri puolia.  

 

29.5 perjantai  

Matkaamme lentäen Helsingistä Edinburghiin ja aloitamme matkan tutustumalla Edinburghiin lyhyen 

kiertoajelun sekä lounaan merkeissä. Tämän jälkeen suuntaamme kohti Glasgown kaupunkia ja 

vierailemme katedraalissa sekä kaupungin keskustassa. Glasgowsta matkaamme läheiselle 

Auschentoschanin tislaamolle ja pääset maistamaan skotlantilaista viskiä sekä kuulemaan 

viskinvalmistuksesta. Saapuminen alkuillasta Inverarayn kaupunkiin ja majoitus. Inveraray sijaitsee 

viehättävällä paikalla Loch Fynen vesistön äärellä ja kaupungissa on vain 1000 asukasta. Pienet 

käsityökaupat, viskikauppa ja vuonna 2011 Skotlannin parhaaksi palkittu pubi odottavat vierailuja.  

30.5 lauantai  

Aloitamme päivän vierailulla Inverarayn linnassa, joka on 1200-luvulta. Linna on pienehkö mutta sisältä 

upea ja linnan puutarha on myös näkemisen arvoinen. Linnasta löytyy myös matkamuistomyymälä.  

Seuraavana vierailukohteena on alueen ylpeys Loch Fynen pienpanimo ja pääsette maistelemaan 

pienpanimon oluita maaseudun tunnelmissa. Lounastamme Loch Fynen ravintolassa missä sinulla on 

mahdollisuus saada tuoreita äyriäisiä, lohta sekä muuta herkullista syötävää.  

Loppupäivän tutustumme Inverarayn kaupungin tarjontaan ja rauhoitumme illallisen viettoon.  

31.5 sunnuntai  

Aloitamme aamiaisen jälkeen matkanteon kohti Edinburghia ja pysähdymme ihastelemaan maisemia 

luonnonpuiston näköalapaikalla sekä pidämme matkalla lyhyen kahvitauon. Saavuttuamme Edinburghiin 

vierailemme Edinburghin linnassa, joka on rakennettu vuonna 1200 ja on kaupungin suosituin 



 
vierailukohde. Linnasta avautuvat upeat maisemat läpi kaupungin ja pääset tutustumaan linnan ja 

kaupungin historiaan.  

Kävelemme läpi vanhankaupungin ihastellen keskiaikaisia kujia ja vierailemme St. Gilesin katedraalissa sekä 

Grassmarketin torialueella, joka tunnettiin aikanaan myös hirttopaikkana. Omaa aikaa ja myöhemmin 

yhteinen illallinen hotellilla.    

1.6 maanantai   

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

lisämaksusta.  

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Edinburgh 29.5 AY1371 08:25- 09:10 
Edinburgh-Helsinki 1.6    AY1372 10:00- 14:30    
 

Majoitus: Hotel Inveraray Inn, White Lady Edinburgh    

Matkan hinta: 995€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 28€ (varaus 1 laskutusosoite). Matkan ennakkomaksu 

350€ ja loppulasku 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut: 1hh lisämaksu 200€.  

Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilennot Helsinki-Edinburgh-Helsinki. 
Käsimatkatavaran 1x8kg. (Ruumaan menevät laukut 25€/suunta) 
Kuljetukset Skotlannissa matkaohjelman mukaisesti, majoitukset hotelleissa, aamiaiset, 2x illallinen, 
vierailun tislaamossa Auchentoshanilla ja maistiaiset, vierailun Inverarayn linnassa, risteilyn Loch Lomondin 
järvellä, suomalaisen matkanjohtajan Jounin opastuksen, pakettimatkatakuun. 
 
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. 

Matkan minimilähtijämäärä on 8 henkeä.  

 

 

 

 

 

 



 
SKOTLANTI 

Kuuluu Iso-Britanniaan ja asukkaita on noin 5,5 miljoonaa ja valuuttana on punta.  

EDINBURGH 

Pääkaupunki Edinburghissa on asukkaita noin 500 000 ja se tarjoaa paljon nähtävää esim. Edinburghin 

linna, vanha kaupunki ja uusi kaupunki, laiva The Royal Yacht, useat museot, Arthur´s seat kukkula, 

historialliset rakennukset ja monumentit Calton Hillin kukkulalla, eläintarha, paikalliset pubit ja Edinburghin 

tunnettu Gin tislaamo.   

INVERARAY 

Pieni 1000 asukkaan kaupunki Länsi-Skotlannisssa. Liikenteen solmukohta matkattaessa esim. 

Cambeltownin, Tarbertin ja Islayn saaren suuntaan. Viehättävä pikkukaupunki sijaitsee Loch Fyne vesistön 

äärellä lähellä Loch Lomondin luonnonpuistoa. Kaupungista löytyy oma viehättävä linna, joka on rakennettu 

1200-luvulla. Kaupungissa on pieniä käsityöpuoteja, oma viskikauppa, Georgen pubi, joka valittiin vuonna 

2011 Skotlannin parhaaksi. Läheinen Loch Fynen kalan sekä äyriäisten kasvattamo tarjoaa mahdollisuuden 

maistaa tuoreita simpukoita, ostereita ja lohta.  

LOCH LOMOND 

Toinen Skotlannin isoista vesistöistä ja koko Britannian isoimmista. Täällä teemme risteilyn laivalla ja 

kuulemme tarinaa Rob Roy nimisestä paikallisesta sankarista. Loch Lomondin nimellä on myös 

kansallispuisto ja viskitislaamo.  

RUOKAKULTTUURI 

Skotlannissa syödään muutakin kuin Fish & Chipsejä. Suosittua ovat kalaruoat, pihvit, täytetyt piiraat, 

kalakeitto, haggis ja aamiainen on tunnetusti tuhti ja runsas. Pubeista löydät perinteisesti talon burgerin, 

fish& chipsit, täytettyjä piiraita, kalavuoan, lammasta sekä intialaisia erikoisuuksia.    

WHISKY 

Skotlanti on tunnettu Single Malt -viskeistään ja savuviskien tuotannosta. Tislaamoita on liki sata ja suurin 

osa ottaa vierailijoita vastaan. Viskinystävän on helppo löytää itsellensä suosikki maan lukuisista 

viskimerkeistä. Uusia tislaamoja on myös avattu ja ollaan avaamassa sekä jotkut nimekkäät tislaamot ovat 

tehneet merkittäviä uudistuksia. JS Travel vie vuosittain asiakkaita tutustumaan savuviskien maailmaan 

Islayn saarelle, joka on jo itsessään käymisen arvoinen.   

 

MIKSI SKOTLANTIIN?  

Skotlannista ja skoteista on maailmalla paljon kliseitä. Lähde itse ottamaan selvää miksi Skotlannista 

kerrotaan paljon tarinoita. Se on kiehtova maa, siellä viihtyy niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Pienet 

kylät ja kaupungit omine käsityöpuoteineen, pubeineen, fish& ships kojuineen, viskitislaamoineen luovat 

viihtyisän ilmapiirin. Skotlannissa on paljon lampaita, siellä syödään haggista, heitellään tukkia ylämaan 



 
kisoissa, miehet pukeutuvat kiltteihin, säkkipillin soittajia riittää, linnoja on ympäri maata, Loch Nessin 

hirviöstä puhutaan, pubi kuuluu jokaiseen kylään ja vettä sataa.  

 

JS TRAVEL & SKOTLANTI   

JS Travel aloitti Skotlannin matkat vuonna 2011. Olemme järjestäneet vuosittain matkoja viskin ystäville eri 

tislaamoihin ja meidät tunnetaan parhaiten Islayn saaren matkoista. Olemme myös järjestäneet 

kiertomatkoja pienille sekä isoille ryhmille. Tunnemme hyvin Skotlannin ja meillä on monia elämyksellisiä 

kohteita mihin viemme ryhmiämme. Matkoillamme pääsee aina aitojen asioiden äärelle ja asiakkaat 

kehuvat kohdevalintojamme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


