Irlannin kiertomatka 24.–31.3.2013

Sunnuntai 24.3.
Lähtö Kemiöstä, Arkadia klo
07.15, Turusta, la-as klo 08.15,
Salosta, Piihovi klo 09.15. Ajo
Helsinkiin, josta Blue1/SAS –
lentoyhtiön koneella lähdemme
klo 12.55 Kööpenhaminan kautta Dubliniin, jonne saavumme
klo 18.10. Kuljetus lentokentältä
hotelliin
ja
majoittuminen
(Academy Plaza Hotel, Findlater Place). Illallinen hotellissa.
Maanantai 25.3.
Aamiainen hotellissa. Tutustuminen Dubliniin paikallisoppaan
johdolla. Kierroksen aikana
käydään myös Guinness Storehouse olutpanimolla, jonka
ylimmän kerroksen baarista on
näkymä yli koko Dublinin. Lisäksi käymme Pyhän Patrickin
katedraalissa ja Trinity College
-yliopistossa, jossa näemme
mm. kelttiläisen Book of Kells –
käsikirjoituksen. Illallinen hotellissa.
Tiistai 26.3.
Lähdemme aamiaisen jälkeen
Dublinista pohjoiseen Boynen
laaksoon. Käymme katsomassa
suurista kelttiläisistä risteistään
tunnettuja Monasterboicen raunioita ja läheistä Mellifont Abbey –luostaria. Iltapäivällä käydään vielä Bru na Boinnessa,

jossa sijaitsevat neoliittisen
kivikauden kuuluisat hautakammiot (Unescon maailmanperintökohde). Paluu Dubliniin,
jossa on illallinen hotellissa.
Keskiviikko 27.3.
Aamiaisen jälkeen lähdetään
Dublinista etelään Wicklown
alueelle, jossa tutustutaan Powerscourtin linnan valtavaan
puutarhaan 1700- ja 1800luvuilta. Tämän jälkeen käydään Glendalough’ssa, joka oli
kauniin kaksoisjärven rannoille
Pyhän Kevinin 500-luvulla perustama
luostariyhdyskunta.
Iltapäivällä palataan Dubliniin.
Illallinen hotellissa.
Torstai 28.3.
Aamiainen hotellissa, jonka
jälkeen lähdetään kohti Irlannin
länsirannikkoa. Matkalla tehdään kierros Kilkennyn kaupungissa, joka on todellinen
keskiajan aarre kapeine kujineen. Kilkennyn linna antaa
hyvän kuvan alueen historiasta
normannien ajoista alkaen.
Majoittuminen ja illallinen Killarneyssa (Eviston House Hotel, New Street).
Perjantai 29.3.
Aamiainen. Tämän päivän vietämme Killarneyn kansallispuiston alueella ja teemme autolla

nk. Kerryn kierroksen. Vaikuttavat maisemat koostuvat jylhistä
jyrkänteistä, hiekkarannoista ja
maalauksellisista kylistä. Kerry
Bogin kylässä nautimme Irish
Coffeen paikallisessa pubissa.
Jos voimia riittää, voimme käydä vielä Muckross Housen kartanossa ja sen puutarhoissa.
Majoittuminen viikinkien perustamassa Limerickissä (Carlton
Hotel Castleroy, Dublin Road).
Illallinen keskiaikaisten pitojen
merkeissä 1400-luvulla rakennetussa Bunrattyn linnassa.
Lauantai 30.3.
Aamiaisen jälkeen lähdetään
pohjoiseen kohti Galwayta.
Matkan varrella poiketaan Ennis Abbey –luostarin raunioilla
ja 200 metriä korkeilla Moherin
kalliojyrkänteillä sekä ajetaan
komeaa maisematietä Atlantin
rannikolla. Majoittuminen ja
illallienn Galwayssa (Carlton
Hotel, Dublin Road).
Sunnuntai 31.3.
Aamiaisen jälkeen lähdetään
saaren keskiosien kautta kohti
Dublinia. Matkalla poiketaan
Clonmacnoisen raunioilla. Matkan aikana yhteinen lounas.
Lento Dublinista klo 18.50 Kööpenhaminan kautta Helsinkiin,
jonne saavumme klo 01.15 (ma
1.4.). Kuljetus kotiseuduille.

Matkan hinta on 1.430 € / hlö + 15€/ hlö (yhdistyksen toimintakulut) Yhden hengen huonelisä on 170 €.
Hintaan sisältyy lentomatkat, bussimatkat, majoitus aamiaisella kahden hengen huoneissa, puolihoitoruokailu, sisäänpääsymaksut kohteisiin ja matkanjohtajan palvelut.
Etumaksu 230 € maksetaan 10.9.2012 Perttelin kotiseutuyhdistyksen tilille: 533506-49366 ( OP).
Matkan loppuosuus suoritettava 08.02.2013 mennessä..
Matkanjohtajana toimii Jouni Elomaa.
Lisätietoja & ilmoittautumiset:
Harri Seppälä p. 040-5280407

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi.
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa.

Matkoillamme on voimassa yleiset valmismatkaehdot sekä J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot.

J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot:
− matkan voi peruuttaa ilman erityistä syytä 31 vuorokautta ennen matkaa maksamalla toimistomaksuna 80 €.
− 30 vrk –15 vrk ennen matkaa tehdystä peruutuksesta perimme 25 % matkan hinnasta.
− 14 vrk – 8 vrk ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 60 % matkan hinnasta.
− alle 8 vrk tehdystä peruutuksesta perimme 100 % matkan hinnasta.
− Mikäli matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta, on asiakkaalla
yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka. J. ja M. Launokorvella on oikeus periä kohtuullinen korvaus niistä ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. majoitukset ja lennot).

