
Lumoava Irlanti

 Kestotilaajana saat aina enemmän.

Etuja sinulle    -kestotilaaja.

1. päivä tervetuloa irlantiin
Suora lento Dubliniin. Perillä vastassa 
on suomenkielinen opas ja bussi, 
matka jatkuu kohti Kerryn maakuntaa 
ja Killarneyn kaupunkia (n. 4 h), mat-
kalla yhteinen lounas. Killarneyssa 
majoittuminen hotelliin. Oppaan 
johdolla tutustutaan kaupunkiin kä-
vellen. Vapaa ilta vaikka perinteistä ir-
lantilaista musiikkia kuunnellen.

2. päivä killarneyn kansallis-
puistossa
Aamiaisen jälkeen lähdetään ensim-
mäiselle patikkaretkelle Killarneyn 
kansallispuistoon. Kuljetaan Kerry 
Way -reittiä vanhojen tammimetsien 
halki. Patikan aikana nähdään Torc 
vesiputous. Retki päättyy Muckross 
Housen kartanolle, missä voi halutes-
saan nauttia iltapäiväkahvit ennen 
paluuta hotellille. Päivän aikana pik-
nik-lounas. Patikan pituus noin 12,5 
km, reitin korkeusero: 230 m.

3. päivä mangerton-vuorilla 
ja hevosenkenkälaaksossa
Aamiainen. Ajetaan bussilla päivän 
retken lähtöpisteeseen. Patikoidaan 
Killarneyn järvialueen ja Mangerton-
vuorten mahtavissa maisemissa he-
vosenkengän muotoisella kierroksella 
Horses Glen –laaksossa. Piknik-lou-
nas matkan varrella. Patikan pituus 
noin 15 km, reitin korkeusero: 1 040 m.

Vuoria, vihreitä laaksoja, 
Atlantin rannikon merimaise-
mia, pikkukaupunkeja, pubeja 
ja irlantilaista musiikkia! 
Patikkamatka kokoaa yhteen 
samanhenkisen aktiivisen 
ryhmän nauttimaan vihreän 
saaren  huimista maisemista!

hinta hyvä terveys –lehden 
kestotilaajille: 
1 558 €/hlö (Normaalihinta 1 658 €, 
etu 100 €)
hintaan sisältyy ● lennot Fin-
nairin reittivuoroilla turistiluokassa 
● majoitus kahden hengen huo-
neessa ● ohjelman mukaiset kulje-
tukset ● ohjelman mukaiset ateriat 
(5 x irlantilainen aamiainen, 1 x 
lounas, 4 x piknik-lounas, 2 x illalli-
nen) ● suomenkielisen asiantuntija-
oppaan ja englanninkielisten patik-

kaoppaitten palvelut
lisämaksusta
● yhden hengen huone 200 €
● matkavakuutus (suosittelemme 
kaikille)
lentoaikataulu (sitoumuksetta)
Helsinki – Dublin 07.25 – 08.35
Dublin – Helsinki 18.05 – 23.05
hotellit
● 3 yötä Randles Court Hotel Killar-
ney, hyvä turistiluokka
● 2 yötä Leenane Hotel, turisti-
luokka

Korkein luottoluokitus
©Soliditet 2013

Lisätiedot ja varaukset 
www.lomalinja.com/lukijamatkat
puh. 010 289 8100, 010 289 8102
lomalinja@lomalinja.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä  
Lomalinja Oy, www.lomalinja.fi

LIIKUNNALLINEN 
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Ohjelmassa harjoittelua kehon 

painolla, joogaa ja rentoutumista 

hyvässä seurassa!

Mukana liikuntaohjaajat Veera 

Malmivaara ja Lari Salama.

Laivamatkat Viking Line, majoitus 

Meriton Spa –hotellissa.

Lisätiedot: lomalinja.com/

lukijamatkat

vielä ehtii!

5. päivä pyhiinvaellusreitillä
Aamiainen. Päivän patikkaretki suun-
tautuu Maumeen vuoristoon. Reitti 
kulkee kuuluisaa pyhiinvaellusreittiä 
Pyhän Patrickin lähteelle ja leposijal-
le. Täältä matka jatkuu Western Way 
-reittiä pitkin Keanes pubiin, jossa 
voidaan nauttia huurteiset oluet tai 
Irish Coffeet patikkapäivän päätteek-
si. Piknik-lounas päivän aikana. Illalli-
nen hotellissa.

6. päivä dublin
Aamiainen. Viimeisenä päivänä suun-
nataan kohti Dublinia. Pääkaupunkiin 
saavuttaessa tehdään ensin lyhyt 
kiertoajelu, jonka aikana saadaan 
yleiskuva kaupungista. Vapaa-aikaa 
esimerkiksi tuliaisostoksille ja oma-
toimiselle lounaalle. Kuljetus lento-
kentälle ja lento kotiin.

4. päivä moherin kallioilla
Aamiaisen jälkeen huoneitten luovu-
tus ja kuljetus viehättävään Liscan-
norin kylään, josta päivän patikka-
retki Burrenin alueella Atlantin ran-
nikolla alkaa. 
Burren-nimi tulee iirinkielisestä ni-
mestä, joka tarkoittaa kivistä paikkaa. 
Kalliot ovat saaneet muotonsa aikoi-
naan jääkauden aikana. Moherin 
kalliot ovat yksi matkan kohokohdis-
ta. Mahtavat jyrkänteet laskevat äkki-
jyrkästi mereen 8 km pituisina ja 210 
m korkeudesta. 
Moherin kallioilta matka jatkuu vielä 
eläväiseen Doolin kylään, josta on 
kuljetus Connemaran alueelle seu-
raavaan hotelliin (ajomatka noin 140 
km). Päivän patikkareitin pituus noin 
20 km. Piknik-lounas päivän aikana. 
Illallinen hotellissa.
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