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EDINBURGH JA HURMAAVA SKOTLANTI KEVÄÄLLÄ 2017 
 
Iso-Britannia on vehreä saarivaltio, jonka ilmasto on Golfvirran vaikutuksesta leuto, ja jossa on yllin 
kyllin upeaa luontoa ja ainutlaatuisia nähtävyyksiä. 
 
Skotlannissa näet satulinnoja, salaperäisiä saaria ja käyskentelet ylämaiden jylhissä maisemissa. 
 
Edinburgh on Britannian kauneimpia kaupunkeja vuonoineen ja linnoineen. Tässä Skotlannin pääkau-
pungissa Yrjön aikainen ja keskiaikainen arkkitehtuuri elävät rinnakkain. Vieraile linnoissa, vanhassa 
kaupungissa ja tee ostosretkiä historialliseen Jenner’sin tavarataloon ja Princes Streetin ostoskadulle. 
 
Matka-aika: 11.–15.5.2017 - 5 päivää (torstai - maanantai) 
 
Ryhmän koko: 30 henkilöä 
 
Lentoaikataulut Finnairin lennoin (sitoumuksetta) 
 
11.5.2017 Kuopio – Helsinki 6:00 - 7:00 AY520 
11.5.2017 Helsinki – Edinburgh 8:30 - 9:10 AY927 
 
15.5.2017 Edinburgh - Helsinki 9:50 - 14:40 AY928 
15.5.2017 Helsinki – Kuopio 16:30 - 17:20 AY509 
 
Matkan hinta: hlö 1.495 € 
 
Maksuehdot Ennakkomaksu 250 € / henkilö, laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. 
Loppumaksu: 15.3.2017. 
 
Peruutusehdot: 
 
Matkaan sovelletaan Finnairin, hotellin ja Pohjolan Matkan erityisryhmäehtoja. 
Lentovaraukset on vahvistettava Finnairille tarkalla henkilömäärällä ja ennakkomaksuilla 9.3.2017 men-
nessä. Sen jälkeen lentoyhtiö ei palauta ennakkomaksuja mahdollisista peruutuksista. 
Nimimuutokset ovat sallittuja lippujen kirjoittamiseen saakka. Lipunkirjoituksen jälkeen nimimuutos 75 
€ / matkustaja. Lipunkirjoitus viimeistään 7 päivää ennen lähtöä. 
 
Vakuutukset: Osallistujat huolehtivat itse matkavakuutuksen ottamisesta. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Pohjolan Matkatoimisto Oy. 
 
Matkanjohtaja: Sonja Haapakoski 
 
Ilmoittautuminen 
 
Pohjois-Savon Martat ry, puh. 050 339 4260/ maanantaisin klo 10–16 tai laittamalla sähköpostia poh-
jois-savon@martat.fi. 
Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, viimeistään 1.2.2017 mennessä. 
Ilmoitathan samalla erikoisruokavaliosi. 
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Hintoihin sisältyy 
 
– lennot Kuopio - Helsinki - Edinburgh - Helsinki - Kuopio Finnairin suorilla reittivuoroilla turistiluo-
kassa 
– lentoverot, matkustajamaksut, arvonlisäverot sekä paikalliset verot 
– hotellimajoitus Edinburghissa jaetussa kahden hengen huoneessa yhteensä 4 yötä 
– aamiaiset hotellissa 
– puolihoito: kaksi lounasta ja kaksi illallista ohjelman mukaisesti 
– suomalaisen paikallisoppaan palvelut matkan ajan ohjelman mukaisesti 
– kaikki ohjelmassa mainitut bussikuljetukset 
– kaikki ohjelman mukaiset sisäänpääsymaksut 
 
Lisämaksusta - yhden hengen huoneen lisämaksu 290 € / hlö / 4 yötä 
 
Hotelli Motel One Edinburgh Royal 3*** 
 
http://www.motel-one.com/en/hotels/edinburgh/hotel-edinburgh-royal/ 
 
Supersiisti, saksalaiseen hotelliketjuun kuuluva keskustahotelli kivenheiton päässä Waverleyn rautatie-
asemalta ja Princes Street ostoskadulta. Vanhan kaupungin pääkatu Royal Mile on 10 min. kävelymat-
kan päässä ja Edinburghin linnaan kävelee vartin. Kaikki huoneet ovat samanlaisia: niissä on parivuode, 
jossa itse asiassa kaksi erillistä vuodetta, joissa molemmissa omat peitot. Huoneissa on myös tietenkin 
mukavuudet, TV, teen- ja kahvinkeittomahdollisuus. Reilusti aulatilaa. Aamiainen on mannermainen 
buffet. 
 
Pohjois – Savon Martat Skotlanti 11.–15.5.2017 
 
11.5.2017 
 
Ryhmä saapuu aamulla klo 9.50 Edinburghin lentokentälle. Suomalainen opas on ryhmää vastassa tulo-
hallissa ja teemme lyhyen Edinburghin kaupunkikierroksen ennen hotelliin saapumista ja näemme bus-
sista käsin niin Edinburghin uutta kuin vanhaakin kaupunkia. Sisään kirjoittautuminen hotelliin, aikaa 
omatoimiseen lounaaseen. Iltapäivästä tapaamme oppaamme hotellin vastaanotossa ja lähdemme käve-
lykierrokselle Edinburghin keskiaikaiseen vanhaan kaupunkiin. Kävelemme Royal Mile katua pitkin, 
joka päättyy Edinburghin linnaan, vierailemme Skotlannin pääkirkossa St Gilesin katedraalissa. Paluu 
hotelliin ja hieman vapaata aikaa ennen kuin tapaamme illalla hotellin vastaanotossa ja kävelemme Skot-
ti-iltaan, jossa nautimme 3 lajin illallisen ja maistamme skottilaista erikoisuutta ’Häggis’ ja kuulemme 
säkkipillin soittoa. Kävellen hotelliin. Yöpyminen. 
 
12.5.2017 
 
Aamiainen omatoimisesti. 
Aamiaisen jälkeen suomalainen opas on ryhmää vastassa tulohallissa. Ajamme pohjoista kohti ja en-
simmäinen pysähdyspaikkamme on Stirlingin linna. Stirlingin linna sijaitsee Stirlingin vanhan kaupungin 
yläpuolella ja se on yksi Skotlannin mahtavimmista linnoista näyttävän sijaintinsa ja vaikuttavan arkki-
tehtuurinsa vuoksi. Se kohoaa useiden Skotlannin historian merkittävimpien taistelutannerten, kuten 
Stirlingin sillan yläpuolelle. Täällä myös William Wallace johti joukkonsa Englannin voittoon vuonna 
1297 ja Robert the Bruce voitti saman vihollisen kesällä 1314. Myös Mel Gibsonin tähdittämä elokuva  
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Braveheart sijoittuu tänne. Ja jos katsot tarkkaan, voit nähdä William Wallacen muistomerkin kaukai-
suudessa. Linnakäynnin jälkeen nautimme yhteisen lounaan, jonka jälkeen suuntaamme Loch 
Lomondille - koko Britannian suurimmalle järvelle - ja kansallispuistoon. Loch Lomond- järvi ja Tros-
sachsin kansallispuiston upeat maisemat ovat inspiroineet taiteilijoita ja kirjailijoita jo vuosisatojen ajan. 
Alue käsittää Loch Lomondin syvät vedet, Trossachsin huimat laaksot, Breadalbanesin korkeat vuoret 
sekä Argyll-metsän suojaisat vuonot. Alue tarjoaa vierailijalle yhden Skotlannin upeimmista ja kau-
neimmista maisemista ja se on vain 1,5 tunnin matkan päässä Edinburghista. Täällä ryhmällä on aikaa 
ottaa kuvia ja pysähtyä katsomaan maisemia, jonka jälkeen matka suuntautuu takaisin Edinburghia Bal-
lochin pikkukylän kautta. Majoittuminen hotelliin. Omatoiminen illallinen. 
Yöpyminen. 
 
13.5.2017 
 
Aamiainen omatoimisesti. 
Tänään, heti aamiaisen jälkeen vierailemme Royal Yacht Britannia –aluksella. Tämä Leithin satamassa 
museoituna oleva alus kuului vuosikymmeniä kuninkaalliselle perheelle. Kuningatar teki useita matkoja 
aluksella ja mm. Charles & Dianan viettivät häämatkansa aluksella. Vieraat tutustuvat laivaan suomen 
kielisen audio-oppaan (kuulokkeet) avulla. Vierailla on hieman omaa aikaa syödä lounasta tai tehdä 
vaikkapa ostoksia sataman isossa ostoskeskuksessa ennen kuin suuntaamme takaisin kohti Edinburghia 
ja matkalla pysähdymme Royal Botanic Gardensissa. Täällä 70 hehtaarin kauniissa maisemissa voimme 
keväällä ihailla mm. alppiruusuja ja muita upeita kasveja. Aikaa tutustua puutarhaan rauhassa ennen kuin 
saavumme Edinburghin hotelliin viimeistään klo 17. Yhteinen illallinen Edinburghissa. Yöpyminen. 
 
14.5.2017 
 
Aamiainen omatoimisesti. 
Tänään teemme puolenpäivän retken Edinburghin eteläpuolelle ja vierailemme Rosslyn muinaiskirkos-
sa, joka on yhdistetty Dan Brownin kirjoissa - Temppeliherrain aikoinaan vaikutusvaltaiseen ritarikun-
taan. 
Ritarikunta perustettiin varhaisella keskiajalla suojelemaan Pyhään maahan matkustaneita kristittyjä py-
hiinvaeltajia. Sen soturimunkit rakensivat tarinan mukaan päämajansa muinaisen kuningas Salomonin 
temppelin raunioihin. Ritarikunnasta tuli mahtitekijä myös Euroopassa. Sen voiman päivät olivat ohi 
1300-luvulla, jolloin se lakkautettiin - suorastaan hävitettiin. Legendan mukaan jäseniä pakeni vainoa 
Skotlantiin ja heillä oli oma roolinsa Vapaa-muurarien synnyssä. Salaliittoteorian mukaan he peukaloivat 
edelleen maailmantaloutta ja pörssikursseja. Väitetään, ja toisaalta asiantuntevan jyrkästi kiistetään, että 
Rosslynin kappelin arkkitehtuuri muistuttaisi Salomonin temppeliä. Vierailun jälkeen suuntaamme kohti 
viehättävää Glenkinchie viskitislaamoa. Glenkinchie tislaamo sijaitsee kauniilla East Lothian alueella, 
jonka maisemia kaunistavat kauniit ohrakentät. Täällä opimme tislaamon salaisuudet opastetun kierrok-
sen aikana ja lopussa saamme maistella tätä ns. ''elämän vettä''. 
Paluu hotelliin noin 15:00. Iltapäivä omaa aikaa vaikka ostoksiin. Päivän aikana nautimme yhteisen lou-
naan. Omatoiminen illallinen. Yöpyminen. 
 
15.5.2017 
 
Varhainen aamiainen. Bussi noutaa ryhmän hotellista ja bussikuljetus Edinburghin lentokentälle koti-
matkaa varten. Lento lähtee klo 9:50. 
 
Ohjelma on alustava ja sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin meistä riippumattomista syistä. 


