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 MHY Pohjois-Karjalan metsämatka Irlantiin 1.-7.7.2018 
 
Henkeäsalpaavia maisemia ja pienten maalaiskylien elämää yhdistettynä Dublinin sykkeeseen. 
Irlanti tarjoaa tätä kaikkea. Lähde kanssamme tutustumaan Irlannin ainutlaatuisuuteen. Olemme 

sisällyttäneet matkaohjelmaan myös metsäalaan ja maatalouteen kiinteästi liittyviä elementtejä, 
jotka lisäävät matkan ammatillista hyötyä. Matkan aikana pääsemme tutustumaan mm. valtion 
metsätalouslaitokseen, erilaisiin metsätalousalan yrityksiin ja kuulemme paikallisten metsä- ja 
maatalousalan ammattilaisten ajatuksia Irlannin metsien ja metsätalouden tilasta.  
 
Matkaohjelma 
1.7. sunnuntai │matkapäivä 
Kokoontuminen Joensuun lentoasemalla josta Finnairin lento Helsingin kautta Dubliniin. Saapu-
minen Dubliniin kello 17.25. Kuljetus lentokentältä Tipperaryyn suomalaisen oppaan johdolla.  
Yhteinen Illallinen ja majoittuminen.  
 
2.7. maanantai │ metsävierailukohteita  
Aamiainen. Tämän päivän aikana tutustutaan esim. yhteen Irlannin suurimmista taimistoista ja 
vieraillaan kahdessa muussa metsäaiheisessa vierailukohteessa kuten sahalla ja esim. metsä 

hakkuualueella, jossa ryhmälle kerrotaan yksityiskohtaisesti Irlannin metsätaloudesta nykypäi-
vãstä ja historiasta.  
 
3.7.2018 tiistai │metsävierailukohteita Tipperary & Cork 
Aamiainen. Ohjelmassa metsäaiheisia vierailuja Tipperaryn ja Corkin alueella.  
 
4.7.2018 keskiviikko │siirtyminen Dubliniin 
Aamiainen. Lähtö kohti Dublinia upean Wicklow´n vuoriston kautta. Vierailu & lounas The 
Ocrhard Centre maatilalla 
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Tämän päivän aikana vieraillaan Wicklowssa sijaitsevalla lypsykarjatilalla, joka tarjoaa myös 
useita maatalousmatkailumahdollisuuksia. Tutustumme myös Avondale metsäalueeseen, jossa 
tapaamme Irlannin valtion metsälaitoksen edustajan ja suomenkielinen opas kertoo Irlannin 
metsätaloudesta. Saapuminen Dubliniin ja majoittuminen.  
 
5.7. torstai │Dublinin kaupunkikierros  
Aamiainen. Dublinin kaupunkikierroksella tutustutaan kaupungin historiaan ja vilkkaaseen nyky-
päivään. Päivän aikana vierailu Teeling-viskitislaamolla. Vapaa iltapäivä Dublinissa ostoksille & 
kaupunkiin tutustumiselle. Lounas omakustanteisesti.  
 
Lisämaksusta Perinteinen irlantilainen ilta (kuljetukset, 3-ruokalajin illallinen (ilman ruoka-
juomia), rivitanssi-show, suomenkielinen opas mukana retkellä). 
 
6.7. perjantai │vapaapäivä tai lisämaksullinen retki Malahiden linna & Howthin niemi-

maa 
Aamiainen. Vapaa päivã Dublinissa tai lisämaksullinen puolenpäivän retki Malahiden linnaan & 
Howthin niemimaalle. 
 
7.7. lauantai │ kotimatka  
Aikainen aamupala hotellissa tai aamiaispaketit mukaan. Finnairin lento Dublinista Helsingin 
kautta Joensuuhun jonne saavutaan kello 17.10. 
 

Tervetuloa MHY Pohjois-Karjalan matkalle Irlantiin! 

 

Matkan ajankohta   1.-7.7.2018 (sunnuntai-lauantai) 

Matkan hinta  1675 € / hlö jäsenille,  

   1775 € / hlö ei-jäsenille 

   1555 €/ hlö alkaen Helsinki jäsenille 

   1655 € / hlö alkaen Helsinki ei-jäsenille 

Matkan hintaan sisältyy  
• Finnairin lennot Joensuu – Helsinki – Dublin – Helsinki - Joensuu 
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen 
• ohjelman mukaiset kuljetukset, vierailukohteet ja ruokailut: 3 x illallinen, 1 x 

lounas 
• suomenkielisen paikallisoppaan palvelut alkaen / päättyen Dublin 
• MHY Pohjois-Karjalan edustajan matkanjohtajuus alkaen / päättyen Joensuu 

 

Lisämaksusta  
• yhden hengen huone 290 € 
• ennakkoon varatut istumapaikat  

• Irlantilainen ilta 110 € / hlö, sis. kuljetukset, 3-ruokalajin illallinen (ilman ruoka-
juomia), show, suomenkielinen opas mukana retkellä 

• Malahide Castle & Howth retki 92 €, sis. kuljetukset, lounas (ilman ruokajuomia), 
sisäänpääsy Malahiden linnaan suomenkielinen opas retkellä mukana 

• muut palvelut 
 

Varaukset  

verkkokaupassa www.kontiki.fi, sähköpostitse ilmoittautumsiet@kontiki.fi ja puh. 09 466300 il-
man palvelumaksua. 
 

http://www.kontiki.fi/
mailto:ilmoittautumsiet@kontiki.fi
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Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei li-
sätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 
  

Hinnat perustuvat 17.1.2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen 
edellyttää ryhmän minimikokoa 20. Olemme varanneet paikat 30 hengen ryhmälle. 
 
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palve-

luiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät 
kulut. 
 
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  
 
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-
nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 
poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-
joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 
asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-
tiki-toursin-erityisehdot/ 

 
 
 

http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/

