KEVÄINEN DUBLIN JA WICKLOWN PUUTARHAT

01.-4.5.2019 (KE-LA)!
1.5. (ke)

Bussikuljetus oheisen aikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta Finnairin lento Helsinki-Dublin klo 08:15- 09:30 (AY 1381).
Suomenkielinen opas on vastassa Matka-Merilän tervetulokyltin kanssa Dublinin
lentoasemalla ja ohjaa odottavaan bussiin.
Kuljetus Dublinin keskustaan ja kaupunkikiertoajelu, jonka aikana tutustutaan
kaupungin mielenkiintoiseen historiaan ja vilkkaaseen nykypäivään.
Nähdään pääkatu O´Connell Street, pääpostitalo, upeita Yrjöjen aikaisia kortteleita,
St. Stephan´s Green ja Phoenix Park puistot ja uudet, modernit rakennukset tämän
päivän vilkkaasta pääkaupungista ja vieraillaan Trinity College yliopiston kirjastossa.
Lounas nautitaan Irlannin vanhimmassa Brazen Head pubissa.
Majoittuminen Dublinin keskustaan Camden Court Hotelliin.

2.5. (to)

Irlantilainen aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Dublinissa!

3.5. (pe)

Irlantilainen hotelliaamiainen. Päivä vapaata…
Illalla suomenkielinen opas noutaa hotellilta ja kävellään Arlington hotelliin (1,6 km),
jossa vietetään yhteistä irlantilaista iltaa!
Illan ohjelmassa on hyvää ruokaa, juomaa, perinteistä irlantilaista musiikkia ja
tanssia. Illan aikana esiintyy maailmankuulu Celtic Rhythm- tanssiryhmä ja orkesteri.
Ja irlantilainen bändi esittää balladeja.
Ravintola on kävelymatkan päässä Camden Court hotellista.

4.5. (la)

Aamiainen ja huoneiden luovutus klo 09:00, jonka jälkeen lähdetään opastetulle
päivän retkelle Wicklown maakuntaan, retki päättyy lentokentälle klo 16:00.
Matkan varrella nähdään vihreitä puutarhamaisia laaksoja ja jylhiä vuoria.
Wicklown maakuntaa sanotaan myös Irlannin puutarhaksi.
Aamupäivällä vieraillaan Powerscourtin kartanossa & puutarhassa.
Puutarhassa on mielenkiintoisia osia mm. Italialainen puutarha, Amerikkalainen
puutarha, Japanilainen puutarha, Yrttitarha ja Eläinenten hautausmaa.
Vierailun jälkeen nautitaan yhteinen lounas Wicklow Heather ravintolassa.
Iltapäivällä saavutaan vuoriston keskellä sijaitsevaan Glendalough-laaksoon.
Tutustutaan kahden vuoristojärven rannalla olevaan 400-luvulla perustetun luostarin
raunioihin. Alueelta löytyy myös erikoinen pyöreä torni.
Vierailun jälkeen matkataan kohti Dublinin lentoasemaa.
Finnairin lento Dublin-Helsinki klo 18:05-23:05 (AY 1386).
Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille.

Matkan hinta

780,-/aikuinen

Lisämaksusta

Huone yhdelle 155 €/ ke-la

Hinta sisältää

* bussikuljetukset aikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja takaisin
* lentomatkat Finnairin suorilla lennoilla Helsinki-Dublin-Helsinki
* lennolla sis. 1 x käsimatkatavara, pieni laukku sekä ruumaan menevä laukku (23 kg)
* bussikuljetukset perillä ohjelman mukaan
* majoitus Camden Court ****tähden hotelleissa 2-hengen huoneessa aamiaisella
* suomenkielinen opas ohjelmassa mainituilla retkillä
* 2 x lounas matkan aikana
* irlantilainen ilta, joka sisältää ruokailun, musiikkia ja tanssia
* ohjelmassa mainitut vierailukohteen ja sisäänpääsymaksut

2-hengen huoneessa

Palvelumaksu 5 €/varaus.

Camden Court
Hotel****

Viihtyisä hotelli aivan Dublinin sydämessä.
Osoite: Camden Street, Dublin
Puh. +353-1-475 9666
www.camdencourthotel.com

Maksu

Varausmaksu 150 €/ hlö viikon sisällä varauksesta ja loppumaksu 1.4.19 mennessä.

Peruutus

Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:
Kun peruutus tapahtuu ennen 28.2.19: kulut 50 €/hlö.
Kun peruutus tapahtuu ajalla 1.3.-31.3.19: kulut 100 €/hlö.
Kun peruutus tapahtuu 1.4.-14.4.19: kulut 50 % matkan hinnasta.
Kun peruutus tapahtuu 15.4.19 tai jälkeen: kulut 100% matan hinnasta.
Suositamme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan ottamista omasta
vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen matkan alkua tai sen aikana
sairauden tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua.

Kohdetietoa

Aikaero Suomeen -2 h. Valuutta Euro.

Tiedoksi

Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.
Matka toteutuu, kun matkalle on vähintään 25 lähtijää. Varaukset 15.2.19 mennessä.

Aikataulu

lähtö
02:15
02:30
02:35
03:00
03:20
03:30
03:40
03:55
04:10
04:25
04:40
05:20
05:35
05:45
06:30
08:30

Varaukset

Matka-Merilä Oy
puh. 020- 7890460 tai 03-433 5340

paikkakunta
paluu (noin)
Vammala, la-asema
03:45
Kiikka, uimahalli
03:30
Pehula, tori
03:25
Huittinen la-asema
03:05
Alastaro, Nordean pys.
02:35
Hirvikoski, apteekin pys.
02:25
Loimaa, Op pysäkki
02:15
Ypäjä, Pysäkin paikka
02:00
Jokioinen, S-marketin piha
01:45
Autokeidas (tauko)
01:30
Forssa, tilausajolaituri
01:15
Karkkila, la-asema
17:20
Vihti th pikavuoropysäkki
17:00
Nummela, la-asema
16:50
Hki-Vantaa lentoasema
n. 23:45
lento lähtee / saapuu
23:05

Kartanonkatu 4, 100 Forssa
www.matka-merila.fi
e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi

Camden Court Hotel ****
Camden Court hotelli on viihtyisä neljän tähden hotelli
aivan Dublinin sydämessä, ainoastaan viiden minuutin
kävelymatkan päässä St Stephens Greeniltä ja Grafton
Streetiltä. Kaikki nähtävyydet, ravintolat, pubit ja kaupat
ovat siis aivan hotellin läheisyydessä.
Hotellissa on 246 huonetta, joiden kaikkien
perusvarusteisiin kuuluvat hiustenkuivaaja, puhelin, TV,
internetyhteys, housuprässi sekä sekä
teen/kahvinkeittovälineet.
Hotellin yleisiin tiloihin kuuluvat C-Central –baari, á la carte ravintola Iveagh, hyvät kokoustilat
sekä vapaa-ajankeskus, sisältäen saunan, 16 metrin uima-altaan, porealtaan ja kuntosalin.
Mukava dublinilaishotelli erinomaisella sijainnilla.

CAMDEN COURT HOTEL 4*
Camden Street, Dublin 2
Tel: +353-(0)1-475 9666
Fax: +353-(0)1-475 9677
www.camdencourthotel.com

DUBLIN ’the fair city’
Dublin, Irlannin pääkaupunki, sijaitsee saaren itärannikolla ja sen keskustassa on asukkaita
noin 500,000. Suur-Dublinin alueella yhteensä noin 1.4 miljoonaa asukasta. Dublin kasvaa
kaiken aikaa ja on tänä päivänä levittäytynyt noin 40 km leveydelle ja 20 kilometrin pituiselle
alueelle. Noin 40% irlantilaisista asuu 100km säteellä pääkaupungista.
Dublinin halki kulkee Liffey-joki, jonka kummallekin puolelle nykyinen Dublin levittäytyy. Joen
eteläpuolella oli aikoinaan pieni kelttikylä nimeltä Dubh Linn ja
pohjoispuolella Ath Cliath. Dublinin englannin kielinen nimi tulee
iirinkielisestä alkuperäisnimestä Dubh Linn, joka tarkoittaa mustaa
lampea. Iirinkielinen virallinen nimi kaupungille on nykyisin Baile
Atha Cliath, joka tarkoittaa kahluupaikkaa ja Baile etuliite
kaupunkia, joka lisättiin iirinkieliseen nimeen 1600-luvulla, kun
kylät yhdistettiin suurkaupungiksi.
Dublinilla on värikäs ja mielenkiintoinen historia. Viikingit
saapuivat Irlantiin vuonna 795 jKr ja tekivät Dublinista tärkeän
kauppapaikan. 1100-luvun lopussa saapuneet normannit
rakensivat Dublinin linnan, josta tuli tärkein rakennus aikana,
jolloin britit hallitsivat yli 800 vuoden ajan Irlantia. 1700-luku oli
Yrjöjen aikaa ja rauhallinen vuosisata Irlannissa. Tuona aikana
Dublinista tuli toiseksi tärkein kaupunki näillä saarilla ja Dublin sai
nykyisen kaupunkikuvansa ja tunnusomaiset Yrjöjen aikaiset
piirteet. 1900-luvun aikana ja Irlannin itsenäistymisen jälkeen
syntyi nykyinen moderni Dublin.
Moderni Dublin on vilkas metropoli, jonka liikennettä on parannettu rakentamalla DARTlähijunarata, joka nykyisin kulkee Malahidesta Greystonesiin ja LUAS-kaupunkiratikka, jolla on
jo kaksi linjaa ja kolmas valmistumassa Dublinin lentokentän suuntaan.
Dublinin kaupunkikuvan modernin pääkaupungin esikuvaksi.
Dublin on valittu myös yhdeksi UNESCO City of Literature kaupungiksi, jossa kirjallisuus ja
kaikki siihen liittyvä on erittäin tärkeässä asemassa.
Dublin tarjoaa vierailleen paljon nähtävää ja koettavaa.
St Stephen’s Green, Grafton Street sekä Henry’s Street
ovat shoppailijan paratiiseja, tarjoten suuren valikoiman
koru-, sistus-, lahjatavara-, vaate-, ja erikoisliikkeitä.
Tärkeimmät kauppakadut ovat Grafton Street Liffey-joen
eteläpuolella ja Henry Street joen pohjoispuolella.
Historiasta kiinnostunut matkailija voi sukeltaa Dublinin
pitkän historian tunnelmaan muun muassa tutustumalla Trinity College yliopistoon sekä
muihin Dubliniin historiallisiin rakennuksiin. Jokaisen Dubliniin tulevan matkailijan on tultava
kuvatuksi suruisan kuuluisan Molly Malonen-patsaalla. Dublinin museot, teatterit, musiikki- ja
tanssiesitykset ja sadat dublinilaispubit tyydyttävät jokaisen kulttuurin janon.

