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SKOTLANTI ON ERILAINEN 
11.–18.9.2014 

PÄIVÄ 1 

Välilaskullinen lento Helsingistä Edinburghiin (klo 09.15-09.15/10.50-12.10). Matkajohtajanne liittyy seu-
raamme joko Helsingin tai Edinburghin lentokentällä. Lähdemme omalla tilausajobussilla kohti Aberdeeniä, 
jossa majoitumme. Matkan varrella käynti Glamis Castlessa, joka on nykyisen kuningattaren äidin syntymä-
paikka.  

Säkkipillin soittaja on meitä ovella vastassa ja saattaa meidät yhteen linnan 1500-luvun huoneista, joka ei 
ole normaalisti auki suurelle yleisölle. Meille tarjoillaan teetä/kahvia sekä skotlantilaisia voikeksejä 
(Shortbread) – näin saamme oivan tilaisuuden aloittaa matkamme periskotlantilaiseen tapaan. Tarjoilun 
jälkeen meidät viedään opastetulle, yksityiskierrokselle lin-
nassa. 

Matkamme jatkuu Aberdeeniin. Yhteinen tuloillallinen.  

PÄIVÄ 2 

Aamiaisen jälkeen vietämme aamupäivän tutustumalla Aberdee-
niin, Sen jälkeen ajamme Stonehavenin pikkukaupunkiin jossa 
pidämme lounastauon: suosittelemme ’fish & chips’ -ateriaa pe-
rinteiseen tapaan sanomalehtipaperista nautittuna! – Lounas-
tauon jälkeen käymme Dunnottarin linnan raunioilla Stoneha-
venin eteläpuolella (kuva oik).  

Paluu Aberdeeniin. Illalla siirrymme Gordon Highlanders –rykmenttimuseoon, johon saamme tutustua yksi-
tyisesti. Täällä syömme yhteisen illallisen viineineen ja viskeineen Jack Hayward –kabinetissa, jonka seiniä 
koristavat öljymaalaukset sekä rykmenttihopeat. Paluukuljetus hotelliin.  

PÄIVÄ 3 
Aamiaisen jälkeen tutustumme Speysiden viskialueeseen. Aloi-
tamme kuitenkin Huntlyn kaupungista, jossa käymme paikalli-
sessa haukkakeskuksessa. Täällä koulutetaan haukkoja ja haukko-
jen käsittelijöitä. – Jatkamme Dufftowniin, jossa vierailemme 
ehkä alueen kuuluisimmassa tislaamossa, Glenfiddichissä.  
Syömme päivän aikana perinteisen Cullen Skink -lounaan Lossie-
mouthin rantakaupungissa.  
Saavumme hotelliimme Invernessissä noin klo 17.00. Illallinen. 

PÄIVÄ 4 
Aamiainen hotellissa. – Tänään tutustumme Invernessiin, Skotlan-
nin ylämaiden pääkaupunkiin. Tämän 65.000 asukkaan kaupungin 
läpi virtaavan Ness-joen varrelle jää mm. paikallisen sheriffin päämaja, Inverness Castle.  

Mutta ehkä kaupunkia mielenkiintoisempi on kuitenkin Loch Ness. Tämä 39 km pitkä ja 180 m syvä järvi tun-
netaan parhaiten hirviöstään. Ensimmäisen kerran ‘Nessie’ nähtiin jo keskiajalla, mutta ensimmäinen 



	   	   	  
OPH-ELÄKELÄISET 2014 

	   2	  

valokuva hirviöstä on vas-ta vuodelta 1933. Sitä lähtien Loch Ness on ollut suosittu matkailukohde. Käymme 
Urquhartin linnan raunioilla. 

Paluu Invernessiin; omaa aikaa tutustua kaupunkiin ja nauttia 
vaikka lounas omakustanteisesti. 
Yöpyminen ja illallinen Invernessissä. 

PÄIVÄ 5 

Aamiainen hotellissa. – Lähdemme etelää kohti. Ajamme ylämai-
den halki ohi Kingussien Pitlochryyn jossa käymme Blair Athollin 
prinsessalinnassa (kuva oik. alh.). Tämä kaunis, valkoinen, Ath-
ollin Jaarlin kotilinna on osittain keskiaikainen, osittain 1800-
luvulta. – Syömme lounaan Atholl Palace -herraskartanossa, jon-
ka ruokahuoneesta loistava näköala alas laaksoon. Lounaan jäl-
keen matkamme jatkuu etelään.  

Saavumme Edinburghiin iltapäivällä ja aloitamme tutustumisen 
Skotlannin pääkaupunkiin parin tunnin kaupunkikiertoajelulla, 
joka vie meidät niin keskiaikaiseen vanhaan kuin 1700-luvulla ra-
kennettuun uuteen kaupunkiin. Näemme kaikki kaupungin tär-
keimmät nähtävyydet kuten esim. Edinburghin linnan, Palace of 
Holyrood House –linnan, joka on kuningattaren Skotlannin asunto, 
Princess Streetin kauppakadun ja Waverly Garden  -puutarhan 
sekä supermodernin, teräksestä, tammesta ja graniitista raken-
netun Skotlannin parlamentin. 
Saavumme keskustan hotelliimme loppuiltapäivästä. Loppupäivä 
vapaa. – Yöpyminen Edinburghissa. 

PÄIVÄ 6 

Aamiainen hotellissa. Kokoontuminen hotellin aulassa, ja lähtö 
oppaamme kanssa vanhaan kapunkiin; nousem-me vuorelle, jolla on Edinburghin linna. Tämän mahtipontisen, 
muinaisen tulivuoren päälle rakennetun linnan pihalta avautuu 
loistava näköala niin kaupunkiin kuin läheisille Pentlandin kuk-
kuloille. Emme mene linnaan sisälle. Laskeudumme Royal Mile -
katua alas ja käymme kauniissa St Gilesin katedraalissa. Tämä 
ns. High Kirk of Scotland eli maan pääkirkko on myös Skotlannin 
ritareiden kotikirkko, nimetty keskiaikaisen erakon Pyhän Gilesin 
mukaan.  

Iltapäivä omaa aikaa tehdä ostoksia ja lounastaa vaikka keskus-
tan pubeissa. Aikaa käydä omatoimisesti tutustumassa kaupungin 
nähtävyyksiin, joista annamme lähtijöille vinkkejä. 
Tapaamme oppaamme jälleen illansuussa ja syömme hotellissa 
yhteisen illallisen.  

PÄIVÄ 7 
Aamiainen hotellissa. 

Bussi ja paikallisopas noutaa ryhmän hotellista. Lähdemme puolipäiväretkelle tutustumaan ensin Rosslyn 
Chapeliin. 

Vajaat parikymmentä kilometriä Edinburghin eteläpuolella on 
Rosslyn Chapel, jonka moni muistaa Da Vinci Code -elokuvas-
ta/kirjasta. Edinburghin lähistöllä sijaitseva kappeli perus-
tettiin vuonna 1446. Kirkosta löytyvät kaiverrukset, patsaat 
ja maalaukset ovat erityisen kiinnostavia. Kirkon seinät ovat 
täynnä Green Man -kaiverruksia, heraldisia ruusuja, kelttiläi-
siä solmukuvioita ja erilaisia patsaita, joiden muodot ovat 
helposti yhdistettävissä tuttuihin mytologisiin, jopa pohjois-
maisiin hahmoihin.  

Jatkamme matkaa etelään ja vierailemme Abbotsfordissa, Skot-
lannin kansalliskirjailija Sir Walter Scottin kotona. Ivanhoe, Ylä-
maan Leski ja Kuninkaan mies lienevät tuttuja suomalaisillekin kirjallisuuden ystäville. 
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Ennen paluutamme Edinburghiin teemme vielä pysähdyksen Melrose Abbeyn raunioilla; se on vanha 1300-
luvun luostarikirkko, jossa väitetään olevan skotlantilaisen vapaustaistelun suurimman sankarin Robert the 
Brucen sydän haudattuna. Paluu Edinburghiin myöhään iltapäivällä. 
Yhteinen päätösillallinen ydinkeskustassa. 

PÄIVÄ 8 
Aamiainen hotellissa. Bussi noutaa ryhmän aamulla ja vie lentokentälle kotimatkaa varten. Välilaskullinen 
paluulento Edinburgh-Tukholma-Helsinki (klo 12.50-16.00/17.55-19.50). 

 

FAKTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde: Skotlanti 
Matkan ajankohta: 11.–18.9.2014 (to-to) 
Matkan noin-hinta: à 1.895 € (väh. 35 osallistujaa) 
Hintaan sisältyy kaikki tämä:  
– välilaskulliset lennot m/p Helsinki–Edinburgh SASilla turistiluokassa 
– majoitus jaetussa 2 hh:ssa hyvätasoisissa hotelleissa (2 x Aberdeen, 2 x Inverness, 3 x Edinburgh) 
– kaksi lounasta, viisi illallista, rajoitetusti ruokajuomin  
– vierailut sisäänpääsyineen ja ohjelman mukaisine tarjoiluineen/tapahtumineen Glamis Castlessa, 
Dunnottarin linnan raunioilla, Gordon Highlander -museossa, Huntley Falk Centressä, Glenfiddich-
tislaamossa Dufftownissa, Urquhartin linnanraunioilla, Blair Athollissa, Rosslyn Chapellessä, Royal 
Yacht Britannialla 
– suomalaisen oppaan palvelut koko kierroksen ajan                                 
– kuljetus koko kierroksen ajan omalla tasokkaalla turistibussilla  
– oppaan ja kuljettajan ateriat ja majoituksen 
– kaikki paikalliset verot ja palvelumaksut 

Hinta ei sisällä: muita kuin ohjelmassa mainittuja sisäänpääsyjä tai aterioita 
Lisämaksu:  Yhden hengen huone. Yksin majoittuvan on pääsääntöisesti maksettava 1 hengen 
 huonelisä à 330 €.  

Hintoihimme ei lisätä toimisto- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisiä. 
Olemme varanneet ryhmällenne alustavasti 40 lentopaikkaa ohjelmassa mainituille lennoille, majoi-
tukset edellä mainituissa hotelleissa sekä suomenkielisen matkanjohtaja-oppaan 11.-18.9.2014. 

Maksuehto: Varausmaksu à 250 € sopimuksen mukaan. Loppumaksu 6 vkoa ennen matkan alkua. 

Ilmoittautumiset viimeistään 31.3.2014 s-postitse soile.lindfors@gmail.com tai 040 570 9106 tai 
www.oph-elakelaiset.fi.  

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Matka-
Senioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai 
lentoverokustannusten noustessa. Hinta on laskettu punnan kurssin mukaan 24.10.2013. Pidätämme 
oikeuden hinnantarkistukseen valuuttakurssin merkittävästi muuttuessa. 
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Ilmoittautumiseen tarvitaan 
• koko nimi (passin mukaisessa muodossa) esim. Riitta Lilja Järviö. Näin siksi, että len-
tolipussa tulee olla passissa ensimmäisenä oleva etunimi • sähköpostiosoite • posti-
osoite • puhelinnumero • huonekaveri • mahdollinen erikoisruokavalio 

Huom! Täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tiedustelut matkoista: sähköpostilla soile.lindfors@gmail.com tai puh. 040 570 9106  

Kunkin matkan matka- ja peruutusehdot saatte matkatoimistosta laskun liitteenä. 

Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. 

Pidätämme oikeuden matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkis-
tukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa sekä Skotlannin 
matkan osalta myös Englannin punnan vaihtokurssin muuttuessa merkittävästi.  

HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva 
henkilökohtainen matkavakuutus, joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa 
kattava peruutusturva. Muihin matkan vaatimiin asiakirjoihin palaamme tuonnempana. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / BlueSky Travel Oy. Mat-
kaSeniorit kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston yllä-pitämään matkanjärjestäjärekisteriin 
(1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 

Matkoillemme voit ilmoittautua: 
• sähköpostilla soile.lindfors@gmail.com  
• puhelimitse, puh. 040 570 9106 tai  
• linkistä nettisivuillamme www.oph-elakelaiset.fi  

 


