Matkatoimisto

MATKAOHJELMA
Helsingin kansallinen senioripiiri ry

Skotlannin kiertomatka

Ylämaat, mahtavat linnat, Loch Ness, Edinburgh ja elämän vesi!
Uskomattomat maisemat, mahtavat vuoret ja laajat kanervanummet levittäytyvät silmän
kantamattomiin. Lohet hyppivät iloisesti koskissa, joista vesi laskee lukuisiin järviin. Skottien
omasta mielestään he asuvat paratiisissa. Tule mukaan Skotlantiin näkemään ja kokemaan
tämä kaikki! Saat myös maistaa ”elämän vettä”!

Päivä 1 – torstai 5.5.2022 Helsinki – Edinburgh - Perth
Finnairin suora lento Helsingistä 16.35 – 17.15 Edinburghiin. Vastassa on kuljetus sekä oppaamme Minna
Saarinen. Minnan johdolla lähdemme kohti ylämaita. Heti alkuun ylitämme mahtavan Forth-sillan ja voimme
pysähtyä ihailemaan maisemia. Täältä matka jatkuu Tay-joen varrella sijaitsevaan Perth´in kaupunkiin.
Keskiajalla Perth oli Skotlannin pääkaupunki ja vuosisatojen ajan kruunattiin Skotlannin kuninkaat Sconessa,
Perthin lähistöllä. Kirjaudumme keskustahotelliimme, jonka jälkeen on yhteinen illallinen hotellissa.
Päivä 2 – perjantai 6.5. Balmoralin linna ja ”Elämän vesi”
Aamiaisen jälkeen ajamme kohti Skotlannin varsinaisia ylämaita. Ohitamme mm. laskettelukeskuksena
tunnetun Glensheen ja matkan varrella pysähdymme omakustanteiselle lounaalle. Iltapäivällä vierailemme
mahtavassa Balmoralin linnassa opastetun kierroksen muodossa (kuulokkeet). Vierailun jälkeen sopiikin
maistaa elämän vettä, kun vierailemme Dufftownin kylässä, Glenfiddishin viskitislaamossa. Täältä lähdemme
päivän viimeiselle etapille ja illalla saavumme ylämaiden ”pääkaupunkiin” Invernessiin. Yövymme seuraavat
kaksi yötä keskustahotellissa. Yhteinen illallinen on hotellissa.
Päivä 3 – lauantai 7.5. Invernessin kierros ja yllätysohjelmaa
Aamupäivällä teemme kaupunkikierroksen ja iltapäivällä on luvassa yllätysohjelmaa. Ilta on vapaa.
Päivä 4 – sunnuntai 8.5. Loch ness – Fort William – Loch Lomond - Edinburgh
Aamiaisen jälkeen suuntaamme etelään, ja pian seuraamme Loch Ness -järveä. Sanonnan mukaan, nähtyään
järvihirviön ei saa enää sinä päivänä juoda viskiä.. Voimme pysähtyä kauniilla Urquhurt Castelin raunioilla,
joka oli aikoinaan yksi Skotlannin suurimpia linnoja. Loch Ness järven rannalla sijaitsee myös Fort
Augustuksen kylä, jonka tärkein nähtävyys on vuonna 1882 valmistunut Benediktiiniläisluostari. Vähitellen
saavumme Britannian korkeimman vuoren Ben Nevis´in juurella sijaitsevaan, vuorikiipeilijöiden sekä
vaeltajien suosimaan Fort Williamiin. Omakustanteisen lounastauon jälkeen jatkamme matkaa tunnetun Loch
Lomond-järven rantaa pitkin, kauniissa maisemissa. Pysähdymme luonnonsuojelualueella kahvitauolle, jonka

jälkeen jatkamme Glasgowin kautta Edinburghiin. Täällä kirjaudumme kahdeksi yöksi keskustahotelliin.
Illallinen on hotellissa.
Päivä 5 – maanantai 9.5. Edinburgh, vapaata ja aito skottilainen ilta
Vietämme kaksi päivää Edinburghissä, josta kirjailija Robert Louis Stevenson sanoi kerran: ”Edinburgh on
kaikki mitä Pariisin tulisi olla…” Teemme opastetun kiertoajelun ja vierailemme valtavassa Edinburghin
linnassa, josta avautuvat upeat näkymät yli kaupungin. Linna on toiminut kaikkien Skotlannin kuninkaiden ja
kuningattarien asuinpaikkana. Linnassa näemme mm. Skotlannin kruununjalokivet. Linnavierailun jälkeen on
vapaata aikaa ja myöhemmin illalla koemme vauhdikkaan skotlantilaisen illallisen, joka pitää sisällään
esityksiä, kilttejä ja tietysti säkkipillimusiikkia.
Päivä 6 – tiistai 10.5.2022 Vapaata Edinburghissa, päätöslounas ja paluumatkalle
Tänään on vapaata aikaa tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Edinburghissa on tarjolla historiallisia
rakennuksia ja muistomerkkejä, gallerioita, museoita, kauppoja, pubeja sekä ravintoloita. Iltapäivällä
lähdemme yhteiselle pubilounaalle ennen kuljetusta lentokentälle. Finnairin suora lento lähtee klo 18.00 ja
Helsinkiin saavumme 22.35.
Matkan hinta/hlö:

1395 €

Hintaan sisältyy
• Finnairin suorat Helsingistä
• Ammattiopas Minna Saarinen
• Kaikki kuljetukset kohteessa
• 5 yötä 3 tähden keskustahotelleissa
• 5 aamiaista, 1 lounas ja 4 illallista,
joista yksi on ”Skottilainen ilta”
• Viskitislaamovierailu sis. maistiaiset
• Pääsymaksut: Balmoralin linna,
Edinburghin linna ja yllätysohjelma
Lisämaksusta
• Yhden hengen huone 285 €
Hintaan Ei sisälly
• Matkustaja ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva
Ilmoittautumiset alkaen 11.01.2022 klo 10.00, ja 28.02.2022 mennessä Helsingin kansallisen
senioripiirin Paula Kemppaiselle, joko sähköpostitse; paukem52@gmail tai puh. 050 5688024.
Tarvittavat tiedot ilmoittautumiseen; etu- ja sukunimesi, kuten passissa kirjoitettu,
syntymäaikasi, matkapuhelinnumerosi, s-postiosoitteesi, huonekaverisi, mahdollinen
ruokavaliosi sekä senioriyhdistyksesi, johon kuulut.
Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa:
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 €
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €.
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 €

Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva!
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