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Jane Austenin ja Agatha Christien jalanjäljillä 25.-29.8.2020 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Matka Jane Austenin ja Agatha Christien jalanjäljille.  Maailmankuulut kirjailijat yhdistettynä kauniisiin 

maisemiin. Pieniä kyliä, kirkkoja, nummia sekä Agatha Christien koti Greenwayssä. Tätä kaikkea pääsemme 

ihastelemaan, kun matkaamme kuuluisan Bathin kylpyläkaupungin kautta Agatha Christien kotiseudulle 

Torquayhin. 

 

Päivä 1, Tiistai 25.8.2020 Lontoo – Lacock - Bath 
 

Finnairin lento Helsinki-Lontoo AY1343 11:40-12:50 

Suomenkielinen oppaamme on meitä vastassa 

lentokentällä, josta suuntaamme ensin kohti pientä 

kylää, jossa on filmattu yksi Jane Austenin 

kuuluisimmista teoksista, Ylpeys ja Ennakkoluulo. 

Tämän Lacockin kylän omistaa lähes kokonaan 

National Trust säätiö, joka huolehtii, että kylää ei 

pilata edes katulampuilla. Kylä näyttää lähes samalta 

kuin jo 200 vuotta sitten.  

Ajo Bathin kylpyläkaupunkiin. 

Majoittuminen hotelliimme ja yhteinen illallinen. 

  

Päivä 2, Keskiviikko 26.8.2020, Bath  – Torquay 

 
Aamiaisen jälkeen luovutamme huoneet ja käymme ensin vierailulle Jane Austinin museossa ja tästä 

jatkamme kohti Devonin kreivikuntaa, Agatha Cristien synnyinseutua. Ajamme läpi Dartmoorin nummien, 
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jossa hyvällä tuurilla voimme nähdä myös kuuluisia 

Dartmoorin poneja. Pysähdymme Hay Tor -kiville, jonka lähellä 

olevassa The Moorland Haytor -hotellissa Agatha Christie 

kirjoitti ensimmäisen kirjansa. Täällä olevan joen mukaan sai 

nimensä Poirotin sihteeri Miss Lemon! Hotelli toimii nykyään 

nuorisomajana, mutta ympäristön maisemat ovat yhtä 

inspiroivat kuin kirjailijan eläessä. Poikkeamme myös kauniissa 

Widecomben kylässä, jonka kirkko ja pubi ovat 1400-luvulta. 

Täällä on mahdollisuus syödä lounas.  

Nummien jälkeen ajamme vielä lyhyen matkaa Torquayhin kauniiseen rannikkokaupunkiin, johon 

majoitumme seuraavaksi kolmeksi yöksi. 

Yhteinen illallinen. 

 

Päivä 3, Torstai 27.8.2020 Plymouth - Princetown – Portwenn  

 
 Aamiaisen jälkeen lähdemme jälleen 

matkaan oppaamme johdolla. Ajamme ensin 

Plymouthin satamakaupunkiin. Kaupunki on 

tunnettu merihistoriastaan sekä 

historiallisesta Barbicanin alueesta 

mukulakivikatuineen. Jatkamme 

matkaamme Tavistockin pieneen 

kaupunkiin, jossa pidämme tauon. 

Tavistockista ajamme vielä reilun tunnin 

matkan ihastuttavaan pieneen Port Isaacin 

kylään. Tämä merenrantapoukamassa sijaitseva kylä on tullut tunnetuksi Doc Martin tv-sarjasta, jossa kylän 

nimi oli muutettu Portwenniksi. Täällä on aikaa kävellä pitkin pieniä katuja ja nauttia lounasta vaikkapa 

hurmaavassa vanhassa 1700-luvulta peräisin olevassa pubissa, jota myös käytettiin filmauksissa.  

Pitkän mutta antoisan päivän päätteeksi palaamme takaisin Torquayhin. 

Päivä 4, Perjantai 28.8.2020 Greenway 

 
Tukevan aamiaisen jälkeen lähdemme Agathan jalan jäljille ja vierailemme hänen 

suosikki kesäpaikassaan Greenwayssa. Ajamme ensin Dartmouthin kaupunkiin, josta 

siirrymme laivalla puolen tunnin matkan Agathan kesäkotiin, jossa myöhemmin asui 

myös hänen tyttärensä Rosalind ympäri vuoden. Mrs Mallowan, kuten Agatha halusi 

itseään kutsuttavan, suunnitteli yhdessä miehensä Max Mallowanin kanssa upean 

puistoalueen, jota pääsemme myös ihailemaan. Greenway on avattu yleisölle juuri 

sellaisena kuin se oli Agatha Christien eläessä. Talolla on myös mahdollisuus 

omatoimiseen lounaaseen. 

Ennen paluuta Torquayhin näemme vielä Agathan kotikirkon ja poikkeamme sen 

vieressä olevaan vanhaan ja ihastuttavaan majataloon. 
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Päivä 5, Lauantai 29.8.2020 Salisbury – Heathrow 

 
Aamiaisen syötyämme on aika jättää hyvästit Devonille ja 

suunnata kohti Salisburyn historiallista kaupunkia. Teemme 

täällä kierroksen, jonka jälkeen hieman vapaata aikaa pitää 

lounastauko ja tutustua vaikkapa Salisburyn kuuluisaan 

katedraaliin, jossa säilytetään yhtä Magna Cartan 

ihmisoikeuksien peruskirjan kopioista.  

Täältä jatkamme matkaamme lentokentälle, pysähtyen matkalla 

vielä pienessä Nether Wallopin kylässä, jossa voimme ihastella 

sen olkikattoisia taloja. Täällä on kuvattu mm. Miss Marblen 

”Murha Maalaiskylässä”. 

Finnairin lento Lontoo-Helsinki AY1338 18:10-23:00 

 

Hinta/hlö   1259,00 

 

Hintaan sisältyy: 

- Finnairin suorat lennot Helsinki-Lontoo-Helsinki 

- Matkatavaroiden kuljetus lennolla 

- Ohjelman mukaiset palvelut ja sisäänpääsymaksut 

- Aamiainen ja illallinen päivittäin 

- Majoitus kahden hengen huoneissa 

- Suomenkielinen paikallisopas koko kierroksen ajan 

 

Lisätietoja arkisin klo 08:00-16:00: 
 
Minna Lehtonen, Matkapojat Oy  
010 2323 411 tai minna.lehtonen@matkapojat.fi 
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