
 

Irlannin kiertomatka 

8.-13.9.2018 

Matkanjohtajina: 

Marianne Jansson, 050-354 3241, marianne.jansson@akasia.fi 

Riitta Lemmetyinen, 050-300 1616, riitta.lemmetyinen@akasia.fi 

  
Opas: Anu O’ Byrne 

Reittilennot, Finnair: 

08.09. AY1381 Helsinki – Dublin klo 08.20 – 09.30 

13.09. AY1386 Dublin – Helsinki klo 18.05 – 23.05 

Matkan hinta: 1.579 euroa/henkilö. Yhden hengen huoneen lisämaksu 299 euroa. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: matkanjohtajat tai Toiviomatkat, 09-565 7170, 

helsinki@toiviomatkat.fi 

 
  

mailto:marianne.jansson@akasia.fi
mailto:riitta.lemmetyinen@akasia.fi


PÄIVÄ 1: 08.09.2018, LAUANTAI         SAAPUMINEN  IRLANTIIN – GLASNEVIN -  KILDARE 

Failte – Tervetuloa! Saapuminen Dubliniin aamulennolla AY1381 09:30 paikallista aikaa. Suomalainen opas on 

vastassa lentokentällä. Kentältä suunnataan kohti Glasnevinin hautausmaata. Glasnevin on Irlannin suurin 

hautausmaa. Vuodesta 1828 lähtien yli 1,5 miljoonaa ihmistä on haudattu tänne - rikkaita ja kuuluisia, köyhiä ja 

poliitikkoja, taiteilijoita, sotilaita ja sankareita, kaikki lepäävät rinta rinnan tällä tunnetulla Viktoriaanisella puutarha 

hautausmaalla. (Noin klo 11:30) 

 
Tämän hautausmaan perusti Irlannin kansallissankari Daniel O'Connell paikkana, johon kaikki ihmiset uskonnosta 

riippumatta voisivat haudata läheisensä arvokkaasti. Nykyään hautausmaasta on tullut kansallismonumentti, joka 

on tärkeä osa Irlannin perimää. Hautausmaan vierailukeskuksen näyttelyt kertovat nykyirlannin sosiaalisesta, 

historiallisesta, poliittisesta ja taiteellisesta kehityksestä sinne haudattujen sukupolvien kautta.  

Glasnevin sijaitsee Irlannin kasvitieteellisten puutarhojen vieressä, joihin on suora kulku hautausmaalta kulkuportin 

kautta. Puutarhassa on yli 17 000 lajia harvinaisia kasveja, jotka on istutettu yli 100 

hehtaarin suuruiselle puistoalueelle. Täydellinen liitto luonnon ja kauniin 

arkkitehtuurin välillä on luonut yhden Dublinin kauneimmista kohteista.  

Vierailun aikana pääsemme nauttimaan omaan tahtiin kauniista puutarhasta 

ruusuineen ja upeasta lasitetusta kasvihuoneesta.  

Aikaa omakustanteiselle lounaalle puutarhojen kahvilassa. (Noin klo 13.30) 

Puutarhalta ajamme keskustaan, jossa teemme Dublinin kaupunkikierroksen. Dublinin kaupunki on 
moderniudestaan ja kosmopoliittisuudestaan huolimatta säilyttänyt ylväytensä, ilmapiirinsä ja arkkitehtuurinsa 
1700-luvulta. Dublin on elegantti ja taiteellinen kaupunki, jossa on leveitä Yrjöjen aikaisia aukioita ja katuja, 
merkittäviä julkisia rakennuksia ja riveittäin tiilitaloja värikkäine ovineen. 

  

 

 

 

 

 

Dublinista ajamme Kildaren maakuntaan ja Newbridgeen. Ennen hotellille saapumista, vierailemme Newbridge 

Silverware vierailukeskuksessa. Korujen ja lahjatavaroiden lisäksi täältä löytyy myös museo, jossa pääsee 

ihastelemaan kuuluisien tyyli-ikoneiden asusteita. (Noin klo 17.15) 

Illallinen hotellissa. (Noin klo 19.00) 

Yöpyminen Newbridgessa. The Keadeen Hotel 4**** Päivän ajomatka noin 100 km. 



                            

PÄIVÄ 2: 09.09.2018, SUNNUNTAI                                      ROCK OF CASHEL – GLENSTAL ABBEY – LIMERICK                         

Irlantilainen aamiainen hotellissa. 

Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa kohti länsirannikkoa. Päivän ensimmäinen vierailu on Rock of Cashel linnoitus- 
ja kirkkorauniot. Rock of Cashel oli aikoinaan muinaisten kelttikuninkaiden linnoitus, josta tehtiin kirkollinen keskus 
varhaiskeskiajalla Pyhän Patrickin vierailtua alueella. Kirkollisena keskuksena se toimi aina 1800-luvulle saakka, 
halliten eteläistä Irlantia, kunnes sen katedraalin katto romahti. Alueella on yhä merkittäviä raunioita ja 
linnoitukseen liittyy monta mielenkiintoista tarinaa. (Noin klo 10.30) 

 

Noin tunnin ajomatkan päässä Rock of Cashelista on Glenstalin luostari. Täällä tutustumme benediktiinimunkkien 
elämään ja nautimme kauniista luonnosta. Luostari on noin neljänkymmenen munkin koti ja se toimii myös poikien 
sisäoppilaitoksena, maatilana ja majoituspaikkana. Luostari on omistettu katolisille pyhimyksille, Josephille ja 
Columballe. Luostarissa nautitaan lounas. (Noin 13.30) 

Ehdimme hetken hengähtää hotellissa ennen linnaillallista. 

Keskiaikainen linnaillallinen on katettu meille linnassa, jonka MacNamarat rakensivat 1400-luvulla. Se on 
tyypillinen normannilaislinna keskiaikaisessa loistossaan. Illan aikana meille kerrotaan ensin linnan historiasta, jonka 
jälkeen asetumme illallista varten linnan suureen saliin. Illallinen syödään keskiaikaiseen tapaan sormin, veitsi 
apuna. Illallisen aikana keskiaikaisiin asuihin pukeutuneet tarjoilijat esittävät kauniita irlantilaisia balladeja.  
Illan aikana esiintyvät myös linnan muusikot. (Noin klo 20.45) 

Paluu hotelliin linnaillallisen jälkeen. Yöpyminen Limerickissä. Maldron Hotel Limerick 3*** 

Päivän aikana ajoa noin 200km.  

 

PÄIVÄ 3: 10.09.2018, MAANANTAI        LIMERICK – ENNIS- LOOP HEAD -NIEMIMAA –  ENNISTYMON_ 

Aamiaisen jälkeen sanomme hyvästit Limerickin kaupungille ja ajamme kohti 

Ennisin kaupunkia, jossa vierailemme Ennisin vanhan munkkiluostarin 

raunioilla, joka alun perin rakennettiin 1200-luvulla. Tänäkin päivänä, 

rakenteista voi löytää upeita veistoksia kaiverrettuna paikalliseen 

kalkkikiveen. (Noin 10:00) 

Täältä jatkamme kohti Kilrushin pikkukaupunkia ja pääsemme ihastelemaan 
upeaa puutarhaa. 

Vandeleurin puutarhassa vietämme aikaa ihastellen upeaa aluetta, jonka Vandeleurin perhe rakensi 1800-luvulla. 
Puutarhassa kasvaa laaja määrä erilaisia puita ja kasveja kuten magnolioita, vaahteroita, saniaisia ja bambuja. 
Puutarhassa on myös Woodland Bistro, jossa voi nauttia lounasta omaan tahtiin. (Noin klo 12.30) 

 



 

 

Puutarhalta ajamme kauniiseen Carrigaholtin kalastajakylään. Tämä alue tunnetaan Lood Head nimimaana ja täällä 
elää suuri määrä pullonokkadelfiinejä. (Noin 14:30) 

Satamasta nousemme laivaan, joka vie meidät merelle ihailemaan merimaisemaa, lintuja ja totta kai toivottavasti 

myös delfiinejä. Alueella elää noin 200 pullonokkadelfiiniä ja niemimaa on Euroopan tärkeimpiä delfiinien 

elinympäristöjä.  

Risteilyn jälkeen ajamme Claren maakuntaan ja Ennistymon pikkukylään. (hotellilla noin 18:30) 

Illallinen hotellissa (Noin 19:30) 

Yöpyminen Ennistymonissa. 

Falls Hotel & Spa Hotel 3*** 

Päivän aikana ajoa noin 170km.  

 

PÄIVÄ 4: 11.09.2018, TIISTAI                                            MOHERIN KALLIOT JA BURREN 

Aamiaisen jälkeen lähdemme hotellista ja ajamme kohti upeita Moherin 
kallioita, jotka sijaitsevat Irlannin länsirannikolla Claren maakunnassa. 
Kalliot levittäytyvät kahdeksan kilometrin leveyteen ja ulottuvat 
parhaimmillaan 214 metrin korkeuteen Atlantin valtameren pinnasta. Tämä 
on yksi hienoimmista maisema-alueista koko Irlannissa. Valtava Atlantin 
valtameri muistuttaa luonnon voimista, joita lähellä ollaan erityisesti 
Irlannissa. (Noin klo 10.00) 

Kalliovierailun jälkeen nautimme kahvit idyllisessä Roadside Tavern pubissa 
Lisdoonvarnan kylässä, joka on kuuluisa jokavuotisista Matchmaking Festivaaleistaan. 

Ennen hotellille palaamista tutustumme yhteen Irlannin pienimmistä kansallispuistoista. Burrenin kansallispuisto on 
noin 1500 hehtaarin kokoinen kuumainen alue, jota peittävät litteät 
kivilaatat ja jossa on vaikea kuvitella minkään elävän kasvavan. Kuitenkin 
alue on kasvualusta lukuisille kiinnostaville kasveille, joita yleisimmin voi 
löytää subarktisilta alueilta ja Euroopan eteläisimmistä osista. 

Illallinen hotellissa. (Noin klo 19.00) Yöpyminen Ennisissa. Treacy’s West 
County Hotel 3*** 

Päivän aikana ajoa noin 80km. 

 

 

 



PÄIVÄ 5: 12.09.2018, KESKIVIIKKO                                  DUBLIN 

Irlantilainen aamiainen hotellissa. (lähtö hotellilta noin klo 8.30) 

Tänään matkaamme saaren läpi lännestä itään, Dubliniin.  Aamulla ajamme Galwayn kaupunkiin, jossa teemme 
lyhyen kävelykierroksen. Tämä keskiajalla perustettu kaupunki tarjoaa musiikkia, festivaaleja, hevoskilpailuja, 
ravintoloita ja teatteria sekä mereneläviä.   Galway tunnetaan myös nimellä ”the city of Tribes” eli vapaasti 
suomennettuna ”Sukujen Kaupunki”. Nimi juontaa juurensa 1200 – 1500 - luvuille, jolloin koko kaupunkia hallinnoi 
14 varakasta kauppiassukua, jotka määräsivät niin politiikassa, liiketoiminnassa kuin seurapiireissäkin.  Nykyään 
kaupunki tunnetaan boheemista ilmapiiristä, räiskyvästä yöelämästä ja ostereista.  

Matkalla Dubliniin, pysähdymme Athlonessa ja nautimme lounaan Irlannin vanhimmassa pubissa. (Noin klo 13.00) 

Dubliniin saavuttaessa vierailemme vielä Irlannin vanhimmassa yliopistossa, Trinity Collegessa, ja sen vanhassa 

kirjastossa ja näyttelyssä ihailemassa Kellsin Kirjaa. Kellsin Kirja on 800-luvulta peräisin oleva munkkien vasikan 

nahalle kirjoittama evankeliumi. Näyttely kertoo myös yleisesti vanhasta munkkien kirjoituksista ja taiteesta 

Irlannissa. (Noin klo 16.00) 

Saapuminen hotelliin ja sisäänkirjautuminen. Vapaata aikaa Dublinissa ostoksiin ja omatoimiseen kaupunkiin 
tutustumiseen ennen illallista hotellissa. (Noin klo 20.00) 

 
Yöpyminen Dublinissa. Camden Court 4**** Päivän aikana ajoa noin 250km. 

PÄIVÄ 6: 13.09.2018, TORSTAI                                     MALAHIDE–HOWTHIN -KOTIINLÄHTÖ 

Aamiainen hotellissa ja sen jälkeen pakkaamme laukut bussiin mukaan, ja lähdemme kohti Malahiden linnaa, joka 
oli aikoinaan Talbot-normannisuvun kotilinna 800 vuoden ajan. Talbotit saapuivat Irlantiin 1170-luvulla ja asuttivat 
linnaa aina 1970-luvulle saakka, jolloin suvun viimeinen jäsen Rose Talbot myi linnan Fingalin kunnalle pystyäkseen 
maksamaan perintöverot. Linna on kunnostettu upeasti ja on avoinna yleisölle. (Noin 10:00) 
 

          
 
Linnavierailun jälkeen ajetaan Howthin kalastajakylään jossa pysähdytään ihailemaan Dublinin lahden maisemia. 
Käyskentelemme satamassa ja halukkaat voivat jopa tehdä kevyen vuoristokävelyn ennen omatoimista lounasta 
kylän monissa pubeissa tai kahviloissa. Tämän jälkeen ajamme Dublinin lentokentälle jonne saavutaan noin klo 
16:00. 
Lento AY1386 Helsinkiin lähtee 18:05. Ajoa päivän aikana noin 30km.  

 
Slán Abhaile – Näkemiin! 



Hintaan sisältyy: 

Finnairin edestakaiset reittilennot Dubliniin, suomalainen paikallisopas koko ohjelman ajaksi, majoitus hyvätasoisissa kolmen -ja neljän tähden 
hotelleissa, joissa irlantilainen aamiainen, illallinen hotelleissa paitsi Limerickissä, jossa linna-Illallinen ja musiikkiesitys. kahvitauko 11.9. ja 
lounaat 9.9. ja 12.9., vierailu Dublinin kasvitieteellisessä puutarhassa, vierailu Newbridge Silverware ostoskeskukseen, Loop Head Risteily,  
Malahiden-linnavierailu. 
Sisäänpääsyt; Glasnevin hautausmaa. Rock Of Cashel, Glenstal Luostari, Vandeleur Puutarha, Moherin Kalliot, Trinity Yliopisto. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 

    Toiviomatkat oy, Annankatu 31-33 C, 00100 HELSINKI(09) 5657170,  

helsinki@toiviomatkat.fi, www.toiviomatkat.fi  

HOTELLIT: 

The Keadeen Hotel 4****  

Kurragh Road, New Bridge, Co. Kildare 

+353 (0)45 431666 

https://www.keadeenhotel.ie/ 

 

The Keadeen -hotelli on Kildaren maakunnan vanhin perheomisteinen hotelli. Se sijaitsee noin 40 
minuutin ajomatkan päässä Dublinista. Hotellissa on 72 huonetta, kokous- ja juhlatiloja sekä erilaisia 
ravintoloita. 

 

Maldron Limerick Hotel and Leisure Centre 3*** 

Southern Ring Road, Roxboro, Limerick.  

+353 (0)61 436 100 

https://www.maldronhotellimerick.com/ 

 
Maldron Hotel Limerick sijaitsee noin 5 minuutin ajomatkan päässä Limerickin keskustasta. 
Shannonin lentokentälle matkaa on noin 26 kilometriä. Hotellissa on 143 huonetta, joissa on 
kylpyhuone, TV, puhelin, internet-yhteys, hiustenkuivaaja, työpöytä ja teen/kahvinkeittovälineet. 
Kokoustiloja on 12 ja vieraiden käytössä on lisäksi kunto- ja hyvinvointikeskus Club Vitae, jossa on 
muun muassa kuntosali, uima-allas, poreamme sekä sauna. Hotellissa on myös Grain and Grill – ravintola. 
 
 

Treacy’s West County Hotel 3*** 

Limerick Road, Ennis, Co. Clare.  

+353 (0)65 686 9600 

https://www.treacyswestcounty.com/ 

 
Hotelli sijaitsee noin 10 minuutin kävelymatkan päässä Ennisin kaupungin keskustasta. Hotellissa on 
152 huonetta, jossa jokaisessa on langaton internetyhteys, kahvin-ja teenvalmistusmahdollisuus, TV 
ja puhelin. Hotellista löytyy myös uima-allas ja kuntosali, höyrysauna ja poreamme. 
 

Camden Court 4**** 

Camden Street, Dublin 

+353 1 4759666 

http://www.camdencourthotel.com/ 

 
Tyylikäs Camden Court - hotelli avattiin Dubliniin v. 1998. Grafton Street - ostoskatu on vain noin 10 
minuutin kävelymatkan päässä hotellilta ja suositulle Temple Barin alueelle kävelee noin 20 
minuutissa.  Moderneja ja hyvin varusteltuja huoneita on 246. Lisäksi hotellissa on runsaasti 
kokoustiloja, ravintola ja baari, sekä vapaa-ajankeskus, jossa on uima-allas, poreallas ja kuntosali. 
Hotelli sijiatsee Portobello-nimisellä asuinalueella, jossa on paljon mukavia pubeja ja ravintoloita. 
Tunnetulta Camden Streetiltä löytyy usein myös paikallisten dublinilaisrouvien pitämiä hedelmä -ja 
kasviskojuja. 
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