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Cornwall
1.–5.10.2022

MATKAT

Englannin eteläisin kärki Cornwall hurmaa upeilla maisemilla ja historiallisilla kohteilla. 
Tutustumme matkan aikana alueen mielenkiintoisiin kaupunkikohteisiin ja 

tuttujen tv-sarjojen maisemiin.

 1.10. Bath–Exeter
 Finnairin aamulento Lontooseen 

klo 8.00–9.10, josta tilausajobus-
silla kohti viehättävää Bathin kau-
punkia. Kävelykierros Avon-joen 
varrella sijaitsevassa kaupungissa, 
jossa asui myös Jane Austen. Oma-
toiminen lounas. 
Seuraava kohde, yliopistokaupunki 
Exeter Devonissa oli Charles Dic-
kensin mukaan maan kauneimpia. 
Kävelykierros. Vanhalla sata-
ma-alueella kuvattiin 1970-luvun 
tv-sarjaa ’Merilinja’. Majoittuminen 
Mercure Exeter Rougemont -hotel-
liin, yhteinen illallinen.

  2.10. Exeter–Tintagel
 Vierailemme yhdessä Englannin 

kauneimmista ja vanhimmista kat-
edraaleista, Cathedral of Exeteris-
sä. Tintagenin keskiaikaiselta lin-
noitukselta näemme merelle ja 
Cornwallin karulle pohjoisrannikol-
le. Aikaa tutustua Tintagelin ky-
lään ja nauttia lounasta. Seuraa-

vaksi pysähdymme kauniissa Port 
Isaackin kalastajakylässä, joka tun-
netaan Doc Martin tv-sarjan ku-
vauspaikkana. Majoitumme hotel-
liin The Cornwall Hotel Spa & 
Estate, yhteinen illallinen.  

 3.10. Eden Project puutarha 
–Charlestownin satama

 Eden Project kuuluu maan merkit-
tävimpiin puutarhoihin. Tämä kas-
vitieteellinen, maineikas puutarha 
on rakennettu vanhan savikaivok-
sen paikalle, kasvihuoneissa on 
valtava määrä eri ilmastojen kasve-
ja. Omatoiminen lounastauko 
Charlestownin viehättävässä sata-
massa, joka Poldark-sarjassa on 
Falmouthin satama. Hotellissa yh-
teinen illallinen.

 4.10. Buckfast Abbey–Torquay
 Suuntaamme kohti Dartmoorin 

luonnonpuistoa ja vierailemme 
Buckfast Abbeyn benediktiini-
munkkiluostarissa. Luostarikirkko 

sijaitsee suuressa puistossa, jossa 
munkkien ylläpitämä kirjasto, pieni 
metodistikirkko ja laventeli- ja ruu-
sutarhat. Jatkamme palmujen ja 
valkoisten villojen Torquayn kau-
punkiin, joka on mm. Agatha Chris-
tien kotikaupunki ja jo 1800-luvul-
la suosittu rantalomakohde. 
Tutustumme Christien suosikki-
paikkoihin. Omatoiminen lounas. 
Majoittuminen Best Western 
Limpley Stoke -hotellissa, yhteinen 
illallinen.

  5.10. Lacock–Windsor 
–kotimatka

 Paluumatkalla tutustumme La-
cockin idylliseen kylään, jossa on 
kuvattu mm. Downton Abbey -sar-
jaa ja Harry Potter -elokuvia. Va-
paata aikaa tutustua kylään ja 
nauttia lounasta. Teemme vielä py-
sähdyksen ja kävelykierroksen 
Windsorin kylässä, jossa sijaitsee 
Windsorin linna. Finnairin paluu-
lento Helsinkiin klo 18.10–23.00.  

Lisätiedot: info@kontiki.fi tai puh. 09 466 300
Varaukset: ilmoittautumiset@kontiki.fi tai verkkokaupasta https://www.kontiki.fi/matkat/lumoava-cornwall/

Matkan kokonaishinta 1390 euroa/hlö, kun ryhmässä on 20 lähtijää.

Yhden hengen huoneen lisämaksu 210 euroa.

Matkalla on paljon kävelyosuuksia.
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