
OPH PATIKKAMATKA IRLANTIIN  22.09 – 27.09.2019 

Tipperary, Wicklow & Dublin    

 
 

 
 

 

 

 

 
 
MATKAOHJELMA   Ceád Mile Fáilte! Tervetuloa! 
 
su 22.09.2019 Lento Helsinki – Dublin 08.15 – 09.30 AY1381 Suomenkielinen opas 
vastassa.  
 
Matka alkaa kuljetuksella Wicklown maakuntaan, jota sanotaan Irlannin puutarhaksi.  
Reitti kulkee Wicklown jylhien vuorten ja vehreiden puutarhamaisten laaksojen kautta.  

 
Vierailu & patikointia Glendalough laaksossa 
 

Aluksi saavutaan Glendalough-laaksoon, joka sijaitsee 
keskellä Wicklown vuoristoa. Laaksossa toimi aikoinaan 
Pyhän Kevinin 400-luvulla perustama luostari, jonka 
rauniot ovat vielä varsin hyvässä kunnossa kahden 
vuoristojärven rannalla. Alueelta löytyy myös erikoinen 
pyöreä torni, The Round Tower, jollaisia tavataan lähinnä 
Irlannin saarella. Glendalouhissa tehdään kevyt 
patikkareissu oppaan johdolla ennen yhteista 
tervelounasta.  
 

 
Lounaan jälkeen matka jatkuu kohti Tipperarya ja Minella hotellia.  
Saapuminen hotelliin Tipperaryssa & yhteinen tervetuloillallinen.   

 

ma 23.09 Patikointi, Liam Lynch Walk Knockmealdown vuorilla 



 
Tänään patikoidaan Knockmealdown vuoristossa ja 
tehdään kuuluisa Liam Lynch   lenkki, joka on saanut 
nimensä entisaikojen vapaustaistelijan mukaan. 
 
Patikka reitti lähtee Goatenbridge kylästä ja kiertää 
Knockmealdown vuorien kupeessa olevalla tiellä. 
Retken aikana käydään tutkimassa historian havinaa 
Liam Lynch monumentilla, joka on vuoren rinteellä 
muistuttamassa mitä täällä tapahtui vuosisata sitten. 

 
The Vee maisemareitti & Cahirin linna 

Patikoinnin (noin 4h) jälkeen paluu hotellille The Vee maisemareittiä pitkin. 
Tie kulkee Lismoren kauniin kylän kautta Knockmealdown vuorten ylitse Cahirin kylään. 
Matkan varrella nähdään upeita vuoristomaisemia, laaksoja ja järviä. 
Iltapäivällä pysähdytään Cahirin kylässä 
vieraillaan kuuluisassa normannilinnassa 

 
Cahir linna  
 
Butler-suvun linna Suir-joen rannalla oli 
aikoinaan tärkeä ja mahtava rakennus. Linna on yksi 
Irlannin parhaiten säilyneistä keskiaikaisista 
normannilinnoista. Linnakierroksen aikana on 
audiovisuaalinen shownäyttely linnan historiasta ja mahdollisuus tutustua vanhoihin 
huoneisiin ja torneihin 
Päivän päätteeksi palataan hotelliin Tipperaryssa.  
Yhteinen lllallinen hotellissa. 
 
 

ti 24.09 Kevyt kävelyretki/patikka  & Retki Kilkennyyn 
Tämän päivän aikana vieraillaan Kilkennyn kaupungissa,  joka oli keskiajalla tärkeä          
kaupunki Irlannissa. 1640-luvulla Kilkenny oli Irlannin pääkaupunkina seitsemän vuoden 
ajan.  
Ennen Kilkennyn keskustaan saapumista tehdään reipas kävelyreitti Kikennyn ulkopuolella 
kauniissa maalaismaisemissa. Kilkennyyn saavuttaessa nautitaan lounas.  
Lounaan jälkeen tehdään kävellen kaupunkikierros Kilkennyn keskustassa, josta löytyy 
mielenkiintoisia keskiaikaisia rakennuksia ja kirkkoja. Kilkennyn kaupunki on saanut 
nimensä aikoinaan St. Canice katedraalin paikalle luostarin perustaneen Pyhän Canicen 
mukaan. Kävelykierroksen päätteeksi tutustumme yli 300 vuotta vanhaan Smithwick’s 
olutpanimoon Kilkennyssä. 

 

Vierailu Smitchwicks olutpanimolla  
 
Kilkennyn keskustassa sijaitsee vanha Smithwicks olutpanimo, jossa 
tutustutaan kaupungissa kauan aikaa toimineen kuuluisan 
olutpanimon historiaan ja oluen valmistukseen.  
 
Päivän lopuksi palataan takaisin tuttuun hotelliin.   
 
Omakustanteinen illallinen. 
 
 



ke 25.09 Patikointi Slivenamon vuorelle 
 
Tämä Tipperaryn osuuden viimeinen 
patikkapäivä suuntautuu Slievenamon vuorelle 
(721m).  
 
Vuoren nimi on iiriksi Sliabh na mBan, ja 
tarkoittaa naisten vuorta, silla vuori on rinnan 
muotoinen. Jotkut väittävät, etta vuori sai 
nimensä naisen muotoisesta silhuetistaan, jonka 
voi nähdä Carrick-on-Suir kylästä. Ja vielä 
kolmaskin selitys vuoren nimelle löytyy! 
Muinainen kelttitarujen sankari Fionn McCool 
tarvitsi uuden vaimon joka vuosi, ja 
vaimoehdokkaat laitettiin kisaamaan keskenään, 

kuka selviää nopeimmin Slivenamon vuoren huipulle ja takaisin. Fionn McCoolin seuraavaksi 
vaimoksi kelpasi kisan voittaja ! 

 
Slivenamon vuoren etelärinteeltä löytyy 
linnanrauniot ja yrttitarhan jäännökset 

1700- luvulta, sekä vanhoja talojen raunioita, 
jotka kertovat entisajoista ja Cill Cais kartanon 

elämästä.  
Patikan (noin 4h) jälkeen vieraillaan vielä 

mielenkiintoisessa Rock Of Cashel 
linnoituksessa. 

 
Vierailu Rock of Cashel linnoituksessa 

 
Rock of Cashel linnoitus toimi aikoinaan 
muinaisten kelttipäälliköiden  valtaistuimena ja 
kruunauspaikkana, mutta myös kirkollisena 
keskuksena, josta hallittiin eteläistä  Irlantia.  
Pyhän Patrickin vierailu alueella on jättänyt 
nykypolville useita tarinoita, jotka ilmenevät 
paikan nimissä eteläisen Tipperaryn alueella. 
 
 

 
Vierailun jälkeen palataan takaisin Minella hotellin 
 
Yhteinen illallinen hotellissa. 
 
Illalla voidaan lähteä viettämään yhteistä pubi-iltaa paikalliseen, perinteiseen irlantilaiseen 
pubiin. Pubeissa on rento meininki ja usein elävää musiikkia. 
 
to 26.09  Tänään sanotaan hyvästit Tipperarylle ja matka jatkuu kohti Dublinia  
 

Dubliniin saavuttaessa tehdään kaupunkierros.  

  



Dublinin kaupunkikierros  & Vierailu Trinity  college & jäähyväislounas 

 
Dublinin kaupunkikierroksella tutustutaan 
kaupungin historiaan ja vilkkaaseen nykypäivään. 
Kierroksen aikana nähdään pääkatu O’Connell Street, 
jonka varrella on uusi monumentti Spire of Dublin 
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.  
 

Trinity College yliopiston vanha kirjasto ja Book of Kells näyttely 
 

Kuningatar Elisabeth I perusti kuuluisan Trinity 
College yliopiston 1592. Yliopiston nimeksi valittiin 
Trinity College, sillä se oli kolmas kuningatar 
Elizabethin perustamista yliopistoista. Ne kaksi 
muuta ovat kuuluisat Oxfordin ja Cambridgen 
yliopistot Englannissa.  
 
Nykyisin yliopiston vanhassa kirjastossa 
säilytetään kelttien kansallisaarretta, Book of Kells 
kirjaa, joka koostuu neljästä evankeliumista 
kahdessa osassa kauniisti kelttimunkkien 800-
luvulla kuvittamana. Itse kirjastosali on näkemisen 

arvoinen tammesta rakennettu sali, jonka kattokorkeus on yli 60 metriä.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Päivän  päätteeksi saavutaan Camden  Court hotelliin ja majoittuminen 
 
Viimeistä iltaa vietetään irlantilaisittain Celtic Nigh Irlantilaisessa illassa.  
 

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.   

 

Illan päätteeksi paluu Camden Court hotelliin.  

 

pe 27.09       aikainen Irlantilainen aamiainen hotellissa.  
07.30 huoneiden luovutus ja kuljetus Dublinin lentokentälle     
 
Dublin - Helsinki 10.15 – 15.15 AY1382 

 
Hinta 1425,00 € / hlö 

                             yhden hengen huoneen lisämaksu 185,0€ 

 

Hintaan sisältyy 

- lennot Helsinki – Dublin – Helsinki 

- matkanjohtaja mukana koko matkan Helsingistä alkaen 

- bussikuljetukset matkaohjelman mukaan 

- suomenkielinen paikallisopas koko kiertomatkan ajan 

- paikallinen koulutettu patikka opas patikkaretkillä 

- majoitus 4 yötä Tippararyssa ja 1 yö Dublinissa **** hotelleissa 

- ohjelman mukaiset ateriat ja sisäänpääsymaksut 

 

Matkalle on mahdollisuus lähteä vaikka ei haluaisi patikoida ollenkaan tai vain jonain päivänä. 

Matkapoikien matkanjohtaja järjestää ohjelmaa ei patikoijille siksi aikaa.’ 

 

Voit varata myös liittymälennot ja lentokenttämajoituksen Helsinki Vantaalla kauttamme. 

 

Hinta on laskettu 30 matkustajan mukaan. Hinta vahvistuu lokakuun 2018 alussa 

 

Hotellit 
 

HOTEL MINELLA 4* 

Coleville Road, Clonmel, Co. Tipperary 

www.hotelminella.ie  

 

CAMDEN COURT HOTEL 4* 

Camden Street, Dublin  

www.camdencourthotel.com 

 

Matkapojat / Ryhmät 

Leena Jokinen 

040 660 4530  leena.jokinen@matkapojat.fi 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä tällä matkalla on kotimainen Matkapojat (Y-tunnus 1842916-3). Yritys kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston 
ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (4808/04/MjMvV, SMAL:19395) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja 

 


