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Doc Martinin maisemissa
Vieraile Doc Martin -tv-sarjasta tutussa Port Isaacin kylässä, Miss Marplen 
ja Hercule Poirot’n filmauspaikoilla Devonin ja Cornwallin ihastuttavissa 
maisemissa ja näe Stonehengen mystiset kivet.  

1. PÄIVÄ Finnairin suora lento Lontooseen, jossa 
on opas vastassa. Ajetaan pieneen Nether Wal-
lopin kylään, jossa on filmattu useita 
Miss Marple -filmejä. Lounastauko Sa-
lisburyn historiallisessa kaupungissa, 
josta jatketaan Devoniin, merenran-
nalla olevaan suosittuun Torquayn 
kaupunkiin. Majoitutaan hotelliin ja 
nautitaan yhteinen illallinen.

2. PÄIVÄ Aamiaisen jälkeen nähdään Agatha 
Christien kesäkoti, jonka alueella on myös filmat-
tu Poirot’n Kuolleen miehen Huvimaja. Lyhyt laiva-
matka Dartmouthin pikkukylästä Dartjokea pitkin 
Greenwayhin. Kesäkodin jälkeen on vielä aikaa tu-
tustua huvilan puutarhaan ja nauttia halutessaan 
lounas. Paluumatkalla poiketaan Agatha Christien 
kotikirkossa ja vieressä olevassa 1400-luvun pu-
bissa. Yhteinen illallinen hotellissa.

3. PÄIVÄ Aamiainen, jonka jälkeen ajetaan 
Princetownin ja Tavistockin kautta Dartmoorin 
nummille. Hetki aikaa kävellä nummilla ja ihail-
la maisemia. Matkan määränpää on Doc Martin 
-sarjan pikkukylä Portwenn, kuten Port Isaacin 

kylää nimitetään tunnetussa tv-sarjassa. Tu-
tustutaan pikkukylään, jossa on mahdollisuus 

nauttia lounas. Ajetaan Taunto-
nin kaupunkiin, jossa majoitutaan 
ydinkeskustassa sijaitsevaan lin-
nahotelliin. Yhteinen illallinen.

4. PÄIVÄ Aamiaisen jälkeen 
matka jatkuu Wiltshiren mystee-
riselle Stonehengen kivikehälle, 

jota on tutkittu viime vuosina paljon. Ovatko 
kivet olleet aurinkojumalan palvontapaikka vai 
avaruus olioiden rakentama maamerkki? Lou-
nastauko viehättävässä Marlborough’n kylässä, 
jossa omaa aikaa. Ajo Heathrow’n kentälle, josta 
suora lento Helsinkiin.

MATKAN HINTA: 1 296 €
Hintaan sisältyy: Finnairin suorat reittilennot 
Helsinki – Lontoo – Helsinki, ohjelman mukaiset 
majoitukset kahden hengen huoneissa, ohjelman 
mukaiset ruokailut (3 x aamiainen, 3 x illallinen), 
ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisään-
pääsymaksut sekä suomenkielisen asiantuntija-
oppaan palvelut Lontoosta alkaen.

LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta) 
Helsinki – Lontoo 08.00 – 09.10. 
Lontoo – Helsinki 18.05 – 23.00.

HOTELLIT: 
Livermead House hotel ***. Yksityisessä omis-
tuksessa oleva siisti hotelli meren rannalla, käve-
lymatkan päässä keskustasta. 
Castle Hotel****. Yksityisessä omistuksessa 
oleva linnahotelli Tauntonin keskustassa.

ASIANTUNTIJAOPPAANA matkalla muka-
na Sirpa Jukarainen.

Pyydämme huomioimaan, että matka ei sovellu 
liikuntarajoitteiselle.
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VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
010 289 8100 tai 010 289 8101 
ryhmät 010 289 8102 (Helsinki) www.lomalinja.fi 
Puhelut 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. 
Palvelumaksu 19 e/varaus. 


