RYHMÄMATKA DUBLINIIN
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 DART-lähijunarata, joka
nykyisin kulkee Malahidesta Greystonesiin ja LUAS-kaupunkiratikka, jolla on jo kaksi linjaa ja kolmas
valmistumassa Dublinin lentokentän suuntaan. International Financial Centre, Dublin Doclands ja Dublin
Convention Centre ovat uutta kehitystä ja ovat muuttaneet Dublinin kaupunkikuvan modernin pääkaupungin
esikuvaksi.
Dublin tarjoaa vierailleen paljon nähtävää. St Stephen’s Green, Grafton Street sekä Henry’s Street ovat
shoppailijan paratiiseja, tarjoten suuren valikoiman erilaisia liikkeitä. Historiasta kiinnostunut matkailija voi
sukeltaa Dublinin pitkän historian tunnelmaan muun muassa tutustumalla Trinity College yliopistoon sekä
muihin Dubliniin historiallisiin rakennuksiin. Dublinissa on myös paljon kiinnostavia museoita ja näyttelyitä.
Dublin on metropoli, jolla on paljon tarjottavaa kaiken tyyppisille matkailijoille ja joka ei koskaan nuku.
Dublin on valittu myös yhdeksi UNESCO City of Literature kaupungiksi, jossa kirjallisuus ja kaikki siihen
liittyvä on erittäin tärkeässä asemassa.
(Esittelyteksti Tourwise Ireland)
3 YÖN MATKA MARRASKUUSSA 2020
Aika:

5.-8.11.2020 torstai-sunnuntai

Matkustajat: noin 10-20 matkustajaa
Lennot:
AY 1385
05.11.2020 15:55 - 17:20
AY 1386
08.11.2020 18:05 - 23:10
Finnair, suorat lennot
Aikataulut sitoumuksetta

Helsinki - Dublin
Dublin - Helsinki

AY 1161

Majoitus:
ARLINGTON HOTEL 3*
Os. 23-25 Bachelors Walk, O'Connell Bridge, Dublin 1
www.arlingtonhotel.ie
Arlington hotelli on viihtyisä kolmen tähden hotelli Dublinin ydinkeskustassa O’Connell Street pääkadun
vieressä, Temple Bar aluetta vastapäätä.
Hotellissa on 131 huonetta.
Huoneissa on varusteena kylpy/suihku, TV, hiustenkuivaaja, TV, housuprässi, silitysvarusteet, puhelin ja
ilmainen internet laajakaista.
Hotellin yleisissä tiloissa on ravintola ja Knightsbridge baari, joka tarjoaa lounaan ja illallisen. Baarissa on
iltaisin suosittu irlantilainen ilta Celtic Night, jossa on illallisen lisäksi tarjolla irlantilaista musiikkia ja
tanssiesitys.
Hotellissa on myös eri kokoisia kokoustiloja.
Erinomainen sijainti ja dublinilainen tyyli!
Hinta/hlö:

alkaen 645€/hlö

Hinta sisältää:
•
•
•
•
•

Finnairin lennot turistiluokassa meno-paluu
Lentolippuun kuuluvat lentokenttäverot, matkustajamaksut sekä polttoainelisämaksun
Matkatavarat lennoilla (1 x 23kg ruumaan ja 1 x 8kg matkustamoon / hlö)
3 yön majoituksen jaetussa 2 hengen huoneessa
Aamiaisen hotellissa

LISÄMAKSUSTA OHJELMAA DUBLINISSA
Tässä pari ohjelmavaihtoehtoa, mutta Dublinin kohdalla vain taivas on rajana. Ohjelma voidaan suunnitella
ihan ryhmänne toiveiden ja budjetin mukaan!
- Lentokenttäkuljetukset +300€/ryhmä/suunta ilman opasta
- Kiertoajelu suomenkielisen oppaan johdolla ja vierailu Guniness Storehouse panimolla tai Teeling Distillery -viskitislaamolla +64-106€/hlö ryhmän koosta riippuen
- Celtic Night -irlantilainen ilta, sisältää shown ja 3 ruokalajin illallisen +42€/hlö
Dublinin kaupunkikierros ja vierailu keskustan nähtävyydessä
Dublinin kaupunkikierroksella tutustutaan kaupungin mielenkiintoiseen historiaan ja
vilkkaaseen nykypäivään.
Kierroksen aikana nähdään mm. pääkatu O’Connell Street, jonka varrella on Spire of
Dublin monumentti sekä GPO pääpostitalo, joka aikoinaan toimi Irlannin
itsenäisyystaistelujen keskuspaikkana.
Dublinin loisteliaat Yrjöjen aikaiset korttelit ja St. Stephen’s Green ja Phoenix Park puistot
muistuttavat Dublinin loisteliaasta 1700-luvusta ja uudet, modernit rakennukset tämän
päivän vilkkaasta pääkaupungista.
Kaupunkikierroksen jälkeen voidaan vierailla jossakin mielenkiintoisessa nähtävyydessä
ennen retken päättymistä.
Teeling viskitislaamo
Teeling suku on valmistanut viskia vuodesta 1782. Uusi Teeling viskitislaamo
avattiin Dublinissa vuonna 2015 ja se toimii lähes samalla sijainnilla Dublinin
Liberties alueella kuin vanha tislaamo aikoinaan.Teeling viskitislaamo on
ensimmäinen viskiä valmistava uusi tislaamo Dublinissa yli 125 vuoteen!
Opastetulla kierroksella tutustutaan irlantilaisen viskin raaka-aineisiin ja
tislaukseen sekä opitaan monta mielenkiintoista seikkaa viskistä.
Kierroksen lopuksi on tarjolla viskimaistiainen ja ryhmille on tarjolla useita
erilaisia viskimaisteluohjelmia.

Guinness Storehouse
Guinness Storehouse Visitor Experience keskus on Dublinin suosituin nähtävyys. Vierailu
Guinness Storehouse Visitor Experience keskuksessa, jossa tutustutaan kuuluisan Guinness
oluen historiaan ja valmistukseen. Kierros päättyy Gravity Bar näköalabaariin, josta aukeaa
mahtavat näköalat Dublinin ylle! Baarissa voi nauttia Guinness maistiaisen maisemia
ihailtaessa. Baari on 360-asteessa ympyränmuotoinen ja 150m korkeudessa.
Guinnessin panimolla voidaan järjestää “Pour the Perfect Pint” ohjelma, jossa voi opetella
laskemaan Guinness tuopillisen ihan itse. Tästä saa diplomin mukaan muistoksi. Panimolla on
mahdollisuus lounaaseen.
Celtic Night – irlantilainen ilta
Arlington hotellin Knightsbridge baarin Celtic Night irlantilainen ilta on unohtumaton kokemus. Illan
ohjelmassa on hyvää ruokaa, juomaa ja perinteistä irlantilaista musiikkia ja tanssia. Illan aikana esiintyy
maailmankuulu Celtic Rhytm tanssiryhmä ja orkesteri. Irlantilainen bändi esittää irlantilaisia balladeja.
Ravintola on kävelymatkan päässä kaikista Dublinin ydinkeskustan hotelleista.

