
 
 

JS TRAVELIN IRLANNIN JOOGAMATKA 17.-21.7.2020 

Hyvinvointimatka elämykselliseen Irlantiin 

JS Travelin laadukas joogamatka Irlantiin tarjoaa hyvinvointia ja rauhaa miellyttävässä ympäristössä reilun 

tunnin ajomatkan päässä Dublinista. Matkanjohtajana ja joogaopettajana toimii Niina Laurikka, joka tuntee 

hyvin matkakohteen. Niinan jooga perustuu rauhoittavaan Yin-joogaan. Lisäksi keskeistä ovat meditaatio, 

venyttely, hengitysharjoitukset ja oma hyvinvointi. 

Majoitumme neljän tähden Keadeen hotelliin, joka sijaitsee rauhallisella paikalla ja tarjoaa loistavat 

puitteet matkallemme. Hotellissa on kuntosali, fitnesshuone ja kylpylä. Sään salliessa meillä on 

mahdollisuus ulkojoogaan.   

Joogan lisäksi teemme pieniä retkiä lähiympäristöön ja vierailemme esimerkiksi Irlannin isoimmassa outlet-

kylässä, japanilaisessa puutarhassa ja Newbridge Silwerwaren tehtaalla, joka on alueen yksi 

mielenkiintoisista vierailukohteista. Tehtaalla sijaitsee museo, näyttelyitä ja korumyymälä. Teemme täällä 

tehdaskierroksen tutustuen heidän toimintaansa.    

Matkalla tulee myös tutuksi Dublin ja paikallisoppaamme John kertoo Dublinin saloista ja sinulla on 

mahdollisuus halutessasi osallistua Dublinissa tislaamokierrokselle. Kuulet Irlannin ja Dublinin 

viskinvalmistuksen historiasta sekä päästä maistamaan uuden tislaamon tuotteita. Dubliniin on varattua 

aikaa omatoimiseen tutustumiseen sekä voit halutessasi pidentää matkaa ostamalla lisäyöpymisiä 

kauttamme.  

Tällä matkalla on mukana kokenut matkanjohtajakaarti. Matkanjohtajana ja joogaopettajana toimii Niina 

Laurikka. Dublinissa ryhmää palvelevat Niinan lisäksi JS Travelin Jouni sekä Dublinin asiantuntija John 

Callely. Yhdessä tarjoamme sinulle elämyksellisen matkan Irlantiin.  

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

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

 

Joogaopettaja Niinan tervehdys:  

Hei, tervetuloa kanssani joogamatkalle Irlantiin. Meillä tulee yhdessä oikein miellyttävä lomamatka ja 

pääset kanssani nauttimaan joogasta. Alla on kuvaus tunneistani: 

Pidän Yin-joogatunteja yhdistäen niihin ihania ja voimaannuttavia meditaatio- ja rentoutusharjoituksia. 
Kuunnellaan omaa kehoa ja mieltä. Yin-harjoitus on lempeä joogan muoto, sillä haetaan meditatiivista 
rauhoittumista, mielen vapautumista pehmeiden, lempeiden ja mukavien asentojen kautta. 
 
Yin-asanoissa tärkeitä seikkoja ovat hitaus ja vakaus, pehmeys ja hellävaraisuus. Siinä ei mennä äärirajoille, 
eikä haeta tavoitehakuista harjoitusta. Pyritään luonnollisten asentojen ja hengityksen avulla löytämään 
luonnollisen antautumisen ja rentoutumisen tila.  

 
 



 
Matkaohjelma lyhyesti:  

Perjantai 17.7  

Saapuminen Finnairin lennolla Dubliniin. Kuljetus hotellille, matkainfo ja tutustuminen kohteeseen. Lounas 

hotellilla ja iltapäivällä matkan ensimmäinen joogatunti rauhallisesti aloittaen. Kylpylävierailu ja 

myöhemmin illallinen hotellin ravintolassa. 

Lauantai 18.7 

Päivä alkaa miellyttävästi joogaten ja omatoiminen lounas hotellilla. Lounaan jälkeen vierailemme 

japanilaisessa puutarhassa ja outlet-kylässä. Paluu alkuillasta hotellille, mahdollisuus vierailla kylpylässä ja 

omatoiminen illallinen.  

Sunnuntai 19.7       

Sunnuntaina aamujooga, päivällä vierailu Newbridge Silwerwarella tutustuen heidän toimintaansa, vierailu 

museossa, näyttelyssä ja mahdollisuus tehdä ostoksia. Loppuiltapäivästä jooga ennen illallista.    

Maanantai 20.7 

Aamujooga ja tämän jälkeen huoneiden luovutus ja siirtyminen Dubliniin. Matkanjohtaja jakaa kartat sekä 

antaa vinkkejä omatoimiseen kaupunkivierailuun. Illallinen yhteisesti.   

Tiistaina 21.7 

Tiistaina aamun joogahetki hotellilla mahdollisuuksien mukaan. John kertoo Dublinista ja mahdollisuus 

lähteä tutustumaan viskitislaamoon Dublinin historialliselle alueelle (lisämaksu). Kierroksen jälkeen omaa 

aikaa ja siirtyminen hotellilta iltapäivällä lentokentälle.  

Vierailukohteitamme:  

Newbridge Silverware 

Newbridgessä sijaitseva korutehdas, jonka sisältä löytyvät museo, lifestyle-myymälä sekä näyttelyitä. 

Tehdaskierroksella tutustutaan korujen valmistamiseen.  

Japanilainen puutarha   

Perustettiin vuosien 1906-1910 välisenä aikana. Vuosittain yli 120 000 turistia vierailevat ihastelemassa tätä 

Euroopan upeinta japanilaista puutarhaa.  

Kildare Outlet-village 

Laatumerkkejä täynnä oleva outlet-kylä tarjoaa paljon shoppailun ystävälle.  

Dublinin vierailukohteista kerromme Irlannissa.  

 

 

https://visitnewbridgesilverware.com/about-the-lifestyle-store
https://irishnationalstud.ie/attraction/japanese-gardens/
https://www.tbvsc.com/kildare-village/en


 
 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Dublin 17.7 AY1381 08:15- 09:30 
Dublin-Helsinki 21.7 AY1386 18:05-23:05    
 

Majoitus: Keadeen Hotel**** Clayton Hotel Dublin****  

Matkan hinta: 1295€/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 23kg ruumaan laitettavan 

matkatavaran, kuljetukset Irlannissa matkaohjelman mukaisesti. Majoitukset hotelleissa, 4x aamiainen ja 3x 

illallinen,1x lounas, joogaopetus ohjelman mukaisesti, järjestetyt retket, suomalainen matkanjohtaja sekä 

Dublinissa paikallisopas. Pakettimatkatakuu.  

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. Matkan minimilähtijämäärä on 8 henkilöä.   

 

 

 

 

 

 


