
SEUTU-SANOMIEN LUKIJAMATKA 
IRLANNIN LÄNSI-RANNIKKO JA PÄÄKAUPUNKI  

GALWAY JA DUBLIN 27.4.-1.5.20 MA-PE  
 
27.4. (ma)            Bussikuljetus oheisen aikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta 
                                  Finnairin lento Helsinki-Dublin klo 08:15-09:30. 

           Dublinin lentokentällä on opas ja bussi odottamassa ja aloitetaan matka  
           länsirannikolle Galwayn kaupunkiin (ajomatka 210 km). 
           Matkan varrella vieraillaan Tullamore Dew viskitislaamomuseossa. 
           Tutustutaan viskin valmistukseen ja lopuksi Old Bond Stonessa maistiaiset.     
           Tislaamon ravintolassa nautitaan yhteinen lounas. Matka jatkuu    
           Galwayhin. Majoittuminen Menlo Park Hoteliin ja opastettu kävelykierros. 
 

28.4. (ti)   Irlantilainen aamiainen hotellissa. 
    Tämän päivän aikana retkeillään Connemaran alueella, joka on tunnettu 
    upeista suo- ja vuoristoalueista. Kuvankauniit maisemat! 
    Vieraillaan Joyce´s Country Sheep Dogs lammastilalla sekä Kylemore  
    Abbey luostarissa, jossa upea puutarha, ja kaunis goottikirkko. Nautitaan  
    keittolounas ennen paluuta Galwayhin. 
     
29.4. (ke)   Irlantilainen aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  
    Tämän päivän aikana matkataan takaisin Dubliniin. Matkalla tutustutaan  
    Burrenin luonnonsuojelualueelle ja maisemia ihaillaan Moherin kallioilla,  
    jotka ovat yksi matkan kohokohdista. Jyrkänteet laskevat äkkijyrkästi mereen  

  8 km pituisena 210 m korkeudesta. Saapuminen Dubliniin ja majoittuminen  
  Camden Court Hotelliin. 
  Klo 19:40 lähdetään viettämään irlantilaista iltaa: ohjelmassa on hyvää ruo- 
  kaa ja perinteistä irlantilaista musiikkia ja tanssia! (Kävelymatka 1,8 km/suunta) 
  Show:n jälkeen palataan hotelliin oppaan kanssa noin klo 23:00. 

      
30.4. (to)   Aamiaisen jälkeen opastettu kaupunkikierros; tutustutaan kaupungin histo- 
    riaan ja nykypäivään, jonka jälkeen vierailu Guinnessin panimonäyttelyyn. 
    Tutustutaan oluen historiaan ja valmistukseen ja kierros päättyy näköala- 
    baariin, jossa Guinnes-oluen maistiaiset! Paluu hotellille. 
 
1.5. (pe)   Aamiainen hotellissa, huoneiden luovutus ja klo 07:30 opastettu kuljetus  
    Dublinin lentoasemalle. Finnairin lento Dublin-Helsinki klo 10:15-15:20. 
    Helsingistä paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 
 

Matkan hinta  995 € / hlö 
 
Hinta sisältää  * bussikuljetukset aikataulun mukaan lentoasemalle ja takaisin 
    * lentomatkat Finnairin suorilla lennoilla Helsinki-Dublin-Helsinki 
    * lennolla sisältyy 1 x käsimatkatavara (8 kg) ja pieni laukku sekä ruumaan 
       menevää 1 laukkua (23 kg) 
    * bussi ja suomalainen opas Irlannissa koko matkan ajan 
    * majoitus (2 yötä) Galwayssa ja (2 yötä) Dublinissa irlantilaisin aamiaisin 
    * ohjelmassa mainitut retket ja sisäänpääsymaksut tutustumiskohteisiin 
    * ohjelmassa mainitut kaksi (2) lounasta  
    * Irlantilainen ilta (ohjelma ja illallinen) 
    * ohjelmassa mainitut viski- ja olutmaistiaiset 
    * turistiverot 
    * mukana Seutu-Sanomien edustaja 
     
    jatkuu kääntöpuolella… 

 



Majoitus  Menlo Park Hotel and Conference Centre 4*  -  Galway 27.-29.4.20 -                                   
   Terryland, Headford Road, Galway             Tel:  +353-(0)91-761 122   
   www.menloparkhotel.com 

   Camden Court Hotel 4*          - Dublin 24.4.-1.5.20 –   
   Camden Street, Dublin 2                                 Tel:   +353-(0)1-475 9666   
   www.camdencourthotel.com 

Matkan maksu  Varausmaksu 250 €/ hlö viikon sisällä varauksesta ja loppumaksu 25.3.20. 
   
Lisämaksusta  Huone yhdelle 140 €/ ma-pe 
 
Peruutukset         Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:  
                                Kun peruutus tapahtuu ennen 15.1.20: kulut 100 €/hlö.  
                                Kun peruutus tapahtuu ajalla 16.1.-25.3.20: kulut 250 €/hlö.  
                                Kun peruutus tapahtuu jälkeen 26.3.20: kulut 100% matkan hinnasta.  
                                Suositamme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan ottamista 
                                omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen matkan alkua 
                                tai matkan aikana sairauden tai tapaturman  sattuessa matkanjärjestäjä ei enää 
                                suorita takaisinmaksa. 
 
Kohdetietoa  Aikaero Suomeen -2 h. Valuutta Euro. 
 
Tiedoksi   Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 
 
Bussiaikataulu lähtö  paikkakunta   paluu (noin) 
   02:00 Vammala, la-asema  20:20 
   02:15  Kiikka, Uimahalli   20:05 
   02:20  Pehula tori    20:00 
   02:40  Huittinen, Härkäpakari  19:40 
   03:05  Alastaro, R-kioski   19:15 
   03:15  Hirvikoski, apteekin pys. 19:05 
   03:25 Loimaa, Osuuspankki  18:55 
   03:40  Ypäjä, Pysäkin paikka  18:40 
   03:55  Jokioinen, matkahuolto  18:25 
   04:10  Autokeidas (tauko)  18:10  
   04:25  Forssa, tilausajolaituri 17:55   
   04:40  Tammela, Koulukeskus  17:40  
   05:20  Karkkila, la-asema  17:00 
   05:45  Nummela, la-asema  16:30 
   06:15  Hki-Vantaa lentoasema       n. 16:00 
   08:15  lento lähtee / saapuu  15:20 
   
   Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Katso laskusta ilmoittamasi  
   lähtöpaikka ja pysäkki. Bussimme kulkee ilmoitettujen pysäkkien kautta vain mikäli 
   niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.  
 
Lentoaikataulu   27.4.20 (ma) Helsinki – Dublin klo 08:15-09:30 AY 1381 
   01.5.20 (pe)  Dublin – Helsinki klo 10:15-15:20 AY 1382 
 
Varaukset  Matka-Merilä Oy        

   puh. 03-4335340 sekä 020- 7890460                              
   Kartanonkatu 4  
   30100 Forssa                                   
   www.matka-merila.fi 
   e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi  
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