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Ylväs ja värikäs Dublin 30.3.–2.4.2022
Tervetuloa Dubliniin, jolla on värikäs ja mielenkiintoinen historia. Vilkas ja moderni kaupunki tarjoaa vierailleen paljon nähtävää perinteisistä yliopistoista ja
historiallisista rakennuksista kuuluisiin ostoskatuihin
ja lukemattomiin pubeihin, joissa irlantilainen musiikki ja iloinen puheensorina raikuvat.

ohjelmassa on hyvää ruokaa, juomaa ja perinteistä irlantilaista
musiikkia ja tanssia.

Keskiviikko 30.3. – tervetuloa Dubliniin!
Finnairin aamulento Dubliniin, jossa suomenkielinen opas on
vastassa. Kaupunkikierroksella tutustumme kaupungin mielenkiintoiseen historiaan ja vilkkaaseen nykypäivään. Nautimme
lounaan Irlannin vanhimmassa pubissa, jonka jälkeen majoitumme Cassidys*** -hotelliin.

Hotelli Cassidys*** Mukava hotelli Dublinin keskustassa. Kaikki nähtävyydet, kaupat ja ravintolat ovat muutaman minuutin
päässä hotellista.

Torstai 31.3. – Chester Beatty Library & Teeling viskitislaamo
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Chester Beatty Libraryyn, joka on kuuluisa kirjasto Dublinin linnan alueella. Kirjastossa on mittaamattoman arvokas kokoelma vanhoja papyruksia, raamattuja sekä harvinaisia kirjoja. Seuraava kohteemme on
Teelingin viskitislaamo, jossa tutustumme irlantilaisen viskin
raaka-aineisiin ja tislaukseen sekä opimme monta mielenkiintoista seikkaa viskistä. Kierroksen lopuksi on toki tarjolla viskimaistiainen! Retken päätteeksi nautimme yhteisen lounaan
tunnelmallisissa puitteissa The Church -ravintolassa, joka on
rakennettu entiseen kirkkoon.
Perjantai 1.4. – Maaseuturetki ja Celtic Nights -irlantilainen ilta
Aamiaisen jälkeen lähdemme Wicklow’n maakuntaan, jota sanotaan Irlannin puutarhaksi. Matkan varrella näemmekin vihreitä puutarhamaisia laaksoja ja jylhiä vuoria. Vierailemme Powers
courtin kartanon puutarhassa, jossa on mm. italialainen puutarha, amerikkalainen puutarha, japanilainen puutarha, yrttitarha ja
eläinten hautausmaa. Seuraavaksi saavumme Glendalough-laaksoon, joka sijaitsee keskellä
Wicklow’n vuoristoa. Laaksossa
oli aikoinaan Pyhän Kevinin
400-luvulla perustama luostari,
jonka rauniot ovat vielä varsin hyvässä kunnossa. Laaksosta löytyy
myös erikoinen pyöreä torni, The
Round Tower. Alueen luonto on
sanoinkuvaamattoman kaunis.
Jatkamme Avocan kylään kauniiden vuoristomaisemien kautta.
Matkan aikana lounas. Kylässä sijaitsee ihana Avocan mylly ja villakehräämö, jossa vierailemme.
Illalla lähdemme viettämään läksiäisiltaa Arlington hotelliin, jonka Celtic Nights -irlantilainen ilta
on unohtumaton kokemus. Illan
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Lauantai 2.4. – tuliaisostoksia ja kotia kohti!
Aamiaisen jälkeen on päivä aikaa omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen tai vaikkapa tuliaisostosten tekoon ennen kuin lähdemme lentokentälle ja palaamme Finnairin iltalennolla Helsinkiin.

Lennot / Finnair:
30.3.2022 Helsinki–Dublin
2.4.2022
Dublin–Helsinki

08:15–09:30 AY1381
18:05–23:05 AY1386

Hinta: 965 EUR/henkilö/kahden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy: Finnairin lennot Helsinki–Dublin–Helsinki,
lentokenttämaksut, 3 yön majoitus, matkaohjelman mukaiset
ateriat, yhteensä 3 aamiaista, 3 lounasta ja 1 illallinen (irlantilainen ilta), matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut, suomenkielisen oppaan palvelut.
Lisämaksusta:
yhden hengen huone 130 EUR, muut ateriat ja ruokajuomat
kuin ohjelmassa mainitut.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää.
Matkanjärjestäjä ja varaukset: OK-Matkat, 09 2510 2050
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