KUNINKAIDEN JA
KLAANIEN SKOTLANTI
Skotlannissa kiehtoo sen historian useat hallitsijat, maisemasta
tutut ylängöt ja alangot sekä vahvat itsenäistymispyrkimykset.
Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestää matkan Skotlantiin 21.–28.9.2022. Vierailemme Hadrianuksen muurilla, viikinkien valtaamassa Lindisfarnen luostarissa, Stirlingin
linnassa, jakobiittikapinallisista tunnetuilla Cullodenin nummilla sekä Loch Nessin järvellä. Matkan kohteina ovat myös Sir William Burrellin taidekokoelma ja arkkitehtuurisesti
merkittävä Hill House. Vierailemme myös Edinburghin linnassa sekä Holyroodhousen
palatsissa, joka on kuningatar Elisabethin virallinen residenssi Skotlannissa.
Edinburghissa saamme illallisvieraaksi professori Jaakko Hämeen-Anttilan.
Matkan asiantuntijana toimii historian professori Henrik Meinander, joka on myös
Glasgow’n ylipiston alumni. Matkan aikana hän tutustuttaa meidät mm. alueen historiaan, Skotlannin ja Britannian suhteisiin, paikalliseen nationalismiin sekä urheiluun.
Huolella valitut matkakohteet, asiantuntijaluennot ja akateeminen matkaseura luovat
unohtumattomia elämyksiä. Tule mukaan seikkailulle!
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SKOTLANTI
Skotlanti, joka koostuu mannermaasta ja useista saariryhmistä, muodostaa pohjoisen kolmanneksen IsoBritannian saarivaltiosta. Sen kokonaispinta-ala on 78 772 neliökilometriä. Skotlannilla on ainoan naapurinsa
Englannin kanssa yhteistä rajaa 96 kilometriä. Se kulkee itärannikolta Tweed-joelta länteen Solway Firthiin.
Skotlannin mannermaa voidaan jakaa kolmeen alueeseen: Ylämaa, Alamaa (Central Belt) ja etelän ylängöt.
Ylämaiden eteläosassa on Grampianvuoret, jonka korkein huippu Ben Nevis on koko Britannian korkein vuori.
Skotlantiin kuuluu yli 790 saarta. Saariston pääryhmät ovat Shetland- ja Orkneysaaret sekä Sisä- ja UlkoHebridit.

ASIANTUNTIJA JA LUENNOITSIJA:
Henrik Meinander on Helsingin yliopiston historian professori. Valmistuttuaan maisteriksi
hän opiskeli vuosina 1988–1989 Glasgowin yliopistossa jatko-opiskelijana tunnetun urheiluhistorioitsijan J.A.Manganin ohjauksessa. Väiteltyään tohtoriksi Helsingissä urheilu- ja
kasvatushistoriallisella tutkimuksella hän siirtyi vähitellen tutkimaan Suomen ja PohjoisEuroopan poliittista historiaa. Tämä johtui osittain siitä, että hän toimi 1990-luvulla tutkimustöidensä ohella Mannerheim-museon intendenttinä ja se herätti hänen kiinnostuksensa
turvallisuuspolitikkaan ja sotahistoriaan.
2000-luvulla Meinander johti pari vuotta Suomen instituuttia Tukholmassa. Saatuaan
professuurinsa hän on johtanut lukuisia tutkimusprojekteja ja julkaissut niiden ohella monta
monografiaa. Niissä hän on järjestelmällisesti pyrkinyt hahmottamaan Suomen historiaa
laajemmassa eurooppalaisessa kehyksessä. Meinander hoitaa tutkimusten ja opetuksen ohella myös merkittäviä
tieteellisiä luottamustehtäviä.
Hänen teoksiaan on käännetty
monille kielille.
Tunnetuin lienee Suomen historia, joka
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HISTORIAA
Brittiläis-skotlantilaisten suhteiden kehitys on ollut kiistanalainen aihe Skotlannin historiassa aina
roomalaiskaudelta meidän päiviimme saakka. Vaikka monet heimot olivat asuttaneet aluetta jo tuhansia
vuosia aikaisemmin, katsotaan Skotlannin kirjoitetun historian alkavan roomalaisten saapumisesta
maahan ensimmäisellä vuosisadalla eaa.
Roomalaiset aloittivat Kaledonian, nykyisen Skotlannin valloituksen, vuonna 80 eaa. Pian roomalaiset
huomasivat saapuneensa maahan, jossa eri heimot hallitsivat valtavia maa-alueita ja merkittäviä luonnonrikkauksia kuten esim. lyijyä, hopeaa ja kultaa. Paikallisilla ei ollut kuitenkaan mitään aikomusta antautua
roomalaisarmeijalle. Tämän vuoksi aloitettiin keisari Hadrianuksen käskystä rakentamaan kuusi metriä
korkeaa vallia, jonka tarkoituksena oli pitää hallitsemattomat piktit (eri heimosta koostuva paikallisväestö) poissa Rooman hallitsemilta alueilta.
Nimi Skotlanti oli melko tuntematon vielä 600-luvulle tultaessa. Vähitellen maan läntiselle rannikolle
asettautuivat Irlannista tulevat uudisasukkaat, jotka perustivat Dál Riatan kuningaskunnan. Vuonna 844
nämä skotit ja piktit yhdistyivät yhdeksi kuningaskunnaksi.
Normannien Britannian valloituksella oli merkittävä vaikutus Skotlantiin. Se johti luostareiden ja kaupunkien perustamiseen, uusiin lakeihin ja pitkäkestoisten kauppasuhteiden luomiseen Englannin kanssa.
Skotlannin keskiaikainen kuningas Aleksanteri III oli voimakas hallitsija. Hänen kuolemansa 1286 johti
kuitenkin valtatyhjiöön. Sen seurauksena alkoivat vuosisataiset sotilaalliset yhteenotot Skotlannin ja
Englannin kuningaskuntien välillä, jotka johtivat skottien itsenäisyyssotiin 1200-luvun lopulla ja 1300-luvun alussa. William Wallacen johtama maakapina oli löyhästi elokuvan ”Braveheart, taipumaton” aiheena.
1500-luvulla, Stuart-suvun valtakaudella, Skotlanti eli pitkää rauhan ja hyvinvoinnin aikakautta. Sittemmin
taistelut englannin kanssa jatkuivat ja ne johtivat myöhemmin koko Skotlannin englantilaismiehitykseen.
Vuoden 1707 unionilaki merkitsi Iso-Britannian syntyä ja Skotlannin asettamista Lontoon alaisuuteen.
Laki osoittautui epäsuosituksi ja johti jakobiittikapinoihin. Irlantilaiset ja pohjoisen jakobiitit kannattivat
Stuart-suvun vallan säilyttämistä johtajanaan kuningas Jaakko. Englantilaiset kuitenkin tukahduttivat
kapinat helposti ja säätivät tiukat lait, joilla rajoitettiin jakobiittien vapauksia, vahvistettiin unionia ja
vähennettiin nationalistista uhkaa.
Teollistumisen nousukaudella 1800-luvulla kaupunkien väkiluku kasvoi yhdessä hiili-, teräs- ja rautateollisuuden myötä ja Skotlanti tuli tunnetuksi laivanrakennusteollisuuden keskuksena. Monien muiden
kansakuntien tapaan myös Skotlantia koetteli valtava taloudellinen romahdus 1900-luvun alussa jolloin
kaivosteollisuus, teräksenvalmistus ja telakkateollisuus romahtivat aiheuttaen mittavan työttömyyden.
Toisen maailmansodan jälkeen vanhentuneet teollisuudenalat korvattiin asteittain palvelualoilla ja
tekniikan sekä IT-alan esiinmarssi teki Skotlannista alan merkittävimpiin toimijoihin kuuluvan alueen
Iso-Britanniassa.
1900-luvun jälkipuoliskolla Skotlannin hajautettu parlamentti tarjosi osittaista itsenäisyyttä Englannin
hallinnosta, joka oli vuosisatojen ajan ollut monien skottien tyytymättömyyden kohde. Vaikka vuoden 2004
kansanäänestys ei johtanutkaan täydelliseen riippumattomuuteen on se edelleen usean skotin toiveena.

PÄIVITTÄINEN MATKAOHJELMA
1. PÄIVÄ: HELSINKI – EDINBURGH – KUNINKAALLINEN SKOTLANTI (KE 21.9.2022)
Lähdemme aamulla klo 08:25 Finnairin lennolla Helsingistä Edinburghiin. Saavumme Edinburghin
lentokentälle klo 09:15 paikallista aikaa. Tapaamme suomenkielisen paikallisoppaan, joka on
seurassamme koko matkan. Vierailemme ensitöiksemme Edinburghin linnassa.
Edinburghin linna on ollut sotilaallisena puolustuslinnana sekä kuninkaallisena palatsina ja
majoittanut niin sotilaita, kuninkaita kuin kuningattaria yli 800-vuotisen historiansa aikana.
Ritarisali, The Great Hall, on restauroitu keskiaikaiseen loistoonsa ja tunnetaan upeasta
puisesta sisäkatostaan ja sen kattopalkeista, jotka lepäävät veistettyjen kivihahmojen varassa.
Linnassa on myös Skotlannin kruununjalokivet The Honours ja kruunajaiskivi Stone of Destiny,
jota käytettiin vuosisatojen ajan skottikuninkaiden kruunajaisissa. Linnavierailun jälkeen
nautimme lounaan ravintolassa Amber.
Lounaan jälkeen jatkamme matkaa historialliselle Royal Mile -kadulle. Ohitamme Skotlannin
kirkon pääkirkon St Gilesin High Kirk of Edinburgh, jonka kruunukoristeinen torni kuuluu kaupungin maamerkkeihin. Vierailemme Holyroodhousen palatsissa, joka on Britannian kuningattaren
virallinen residenssi Skotlannissa. Edinburghin historiallisen kadun päässä sijaitseva palatsi on
Skotlannin kuninkaallisen historian keskus.
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Tutustumme palatsin historiallisiin huoneihin, 1100-luvulla rakennetun Holyroodin luostarin
raunioihin sekä upeisiin kuninkaallisiin puutarhoihin. Palatsi tunnetaan parhaiten skottien
kuningattaren Maria Stuartin kotina. Palatsi oli monen dramaattisen episodin näyttämönä hänen
lyhyellä valtakaudellaan. Nykyinen kuningatar Elisabeth on käyttänyt huoneistoja säännöllisesti
valtiollisissa seremonioissa ja virallisilla vastaanotoilla.
Vierailun jälkeen jatkamme hotelliimme MacDonald Holyroodiin. Nautimme illallisen Ghillie Dhu
-ravintolassa, jossa tapaamme professori Jaakko Hämeen-Anttilan Edinburghin yliopistosta.

2. PÄIVÄ: ROOMALAINEN SKOTLANTI (TO 22.9.2022)
Aamulla lähdemme bussilla tutustumaan Rooman valtakunnan pohjoisimman kaupungin
Corbridgen kaivauksiin (ajomatka noin 3 tuntia, puolessa välissä matkaa kahvi- ja
jaloittelutauko).
Roomalaiset aloittivat vuonna 122 keisari Hadrianuksen hallituskaudella niin kutsutun piktien
vallin/Hadrianuksen muurin rakentamisen. Muurista tuli roomalaisen Britannian ja pohjoisessa
olevan valloittamattoman Kaledonian rajamuuri. Muuri on suurin roomalainen rakennelma
Britanniassa ja sillä on pituutta 117,5 km. Huomattava osa muuria on edelleenkin pystyssä ja se
nimettiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1987.
Corbridge oli aikoinaan kukoistava roomalainen kaupunki, jossa siviilit ja kauppiaat vaihtoivat
kuulumisia sotilaiden kanssa matkalla kohti Hadrianuksen vallia. Roomalaiset rauniot
ovat edelleen nähtävissä ja ne kertovat Corbridgen roomalaisesta elämästä. Kuuluisa
Corbridge Hoard, roomalaisten sotilaiden 2000 vuoden takainen esinekokoelma sekä
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tunnettu leijonaveistos ovat antaneet tutkijoille merkittävä tietoa roomalaisesta kulttuurista ja
käsityötaidosta. Jatkamme matkaa Brunton Turretille, joka on yksi Hadrianuksen vallin parhaiten
säilyneistä torneista. Sään salliessa teemme lyhyen kävelyretken roomalaisten polkua pitkin
Chestersin linnoitukseen. Omatoiminen lounas kaupungin kahvilassa.
Päivän päätteeksi matkustamme Edinburghiin (ajomatka noin 2,5 tuntia, puolessa välissä kahvi- ja
jaloittelutauko). Loppuilta on vapaata ja päivällinen nautitaan omatoimisesti.

3. PÄIVÄ: NORMANNIEN SKOTLANTI (PE 23.9.2022)
Lähdemme aamiaisen jälkeen bussilla Lindisfarneen (ajomatka noin 2 tuntia). Pyhä Aidan Ionin
saarelta saapui vuonna 635 Lindisfarnen saarelle, jonne hän perusti luostarin levittääkseen kristillistä
sanomaa. Tämän vuoksi saari kantaa lisänimeä Holy Island. Tämä Northumberlandin rannikon
edustalla sijaitseva saari on eristyksissä silloin, kun vuorovesi huuhtoo sinne johtavan pengertien
yli. Vierailu ajoitetaan vuoroveden vaihtelun mukaan. Lindisfarne tunnetaan myös ensimmäisestä
dokumentoidusta viikinkihyökkäyksestä Britanniaan. Viikinkikauden katsotaan alkaneen
Britanniassa vuonna 793, jolloin joukko viikinkejä hyökkäsi luostariin. Kaarle Suuren hovissa oppinut
northumbrialainen Alcuin kirjoitti seuraavaa: Koskaan ennen ei ole esiintynyt Britanniassa sellaista
kauhua, jollaista olemme nyt kärsineet pakanalliselta rodulta. Pakanat kaatoivat pyhien verta
alttarille ja tallasivat pyhien ruumiita Jumalan temppelissä kuin lantaa kaduilla.
Viikinkien hyökkäysten ja normannien Englannin valloituksen jälkeen luostari perustettiin uudelleen.
Saarelle rakennettiin pieni linna vuonna 1550.
Yhteisen lounaan jälkeen ajamme Melrose Abbey’iin (ajomatka noin 1,5 tuntia), joka on yksi Scottish
Bordersin neljästä historiallisesta luostarista ja Skotlannin huomattavimpia raunioita. David I perusti
luostarin sisterssiläiselle sääntökunnalle vuonna 1136. Richard II:n englantilaisarmeija hävitti
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luostarin lähes täysin 1385. Kirkon jäljellä olevat osat ovat varhaiselta 1400-luvulta ja edustavat
Skotlannille epätavallista eleganssia. Kaivauslöytöjä esitellään käskynhaltijan talossa. Upean
rauniokirkon julkisivu on koristeltu veistoksilla, jotka esittävät peikkoja, kokkeja kauhoineen
ja säkkipilliä soittavaa sikaa. Uskotaan, että luostariin on haudattu myös yksi Skotlannin
merkittävimmistä kuninkaista Robert the Brucen (Robert I) sydän, mistä kertoo veistetty
kivitaulu. Retken jälkeen palaamme hotelliimme Edinburghiin (ajomatka noin tunti).

4. PÄIVÄ: SKOTLANNIN STUARTIT (LA 24.9.2022)
Aamulla kirjaudumme ulos hotellista ja lähdemme Skotlannin ylämaille (ajomatka noin 1,5 tuntia).
Ylitämme kuuluisan Firth of Forthin sillan ja nautimme näkymistä Forthin rautatiesillalle. Forth Road
Bridge on riippuvajänteinen ulokesilta, joka oli valmistuessaan vuonna 1964 maailman pisin ulokesilta.
Siihen johtavien viaduktiensa kanssa silta on hieman yli 2,5 km pitkä. Siltaa pidetään Skotlannin
symbolina ja se äänestettiin Skotlannin suurimmaksi ihmiskäden tekemäksi ihmeeksi vuonna 2016.
Se on myös Unescon maailmanperintökohde.
St. Andrewsin yliopisto on toistuvasti luokiteltu Skotlannin ja Britannian parhaaksi yliopistoksi.
1400-luvun alussa perustettu St. Andrews on Skotlannin ensimmäinen ja englanninkielisen maailman
kolmanneksi vanhin yliopisto. Yliopiston mottona on Ever to Excel, joka on lainaus Homeroksen Iliaan
puheesta. Tutustumme kampukseen ulkoa käsin.
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Nautimme omatoimisen lounaan ennen kuin lähdemme kohti Cairngormin kansallispuistoa
(ajomatka noin 1,5 tuntia). Pysähdymme matkalla Stirlingin linnassa, joka on yksi Skotlannin
tärkeimmistä historiallisista nähtävyyksistä. Linna oli aikoinaan Stuartin kuninkaiden
ja kuningattarien suosiossa. Linnassa pidettiin mahtavia juhlia ristiäisistä kruunajaisiin.
Loistokkuutta korostettiin upeilla veistoksilla ja kauniilla puutarhoilla.
Jatkamme matkaa Cairngormin kansallispuistoon, joka sijaitsee Skotlannin Ylämaiden
sydämessä. Viisi Englannin korkeinta vuorta sijaitsee puiston alueella. Sieltä löytyy myös
valtavia metsiä, joissa on ikivanhoja alueelle ominaisia puita, huikeita vesiputouksia ja
Skotlannin parhaat villieläinmaastot. Jatkammme matkaa Aviemoreen (ajomatka noin 2
tuntia). Majoitumme Aviemore-hotelliin kahdeksi seuraavaksi yöksi. Illallinen hotellissa.

5. PÄIVÄ: UNIONI JA JAKOBIITTIEN SKOTLANTI (SU 25.9.2022)
Viimeinen jakobiittikapina 16. huhtikuuta 1746 päättyi julmasti. Jakobiittien kannattajat,
jotka yrittivät palauttaa Stuart-suvun monarkian Britannian valtaistuimelle, kokoontuivat
taistelemaan Cumberlandin herttuan hallituksen joukkoja vastaan. Cullodenin taistelu
muistetaan sittemmin verilöylynä. Noin 1500 miestä tapettiin alle tunnissa, heistä yli 1000
oli jakobiitteja. Vierailemme interaktiivisessa Culloden-keskuksessa jossa havainnollistetaan
taistelun kulkua.
Voitettuaan Cullodenissa Charles Edward Stuartin, lempinimeltään Bonnie Prince Charlie,
englannin kuningas Yrjö II rakennutti Fort George-linnoituksen. Tämä tykistölinnoitus on
Britannian ja jopa Euroopan mahtavin. Vierailulla tutustumme varuskunnan rakennuksiin,
tykistöpuolustuksiin ja upean asekokoelmaan, jotka tarjoavat kiehtovan katsauksen
1700-luvun sodankäyntiin.
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Jatkamme matkaa Invernessiin(gaeliksi Inbhir Nis eli Nessjoen suu), joka sijaitsee Ness-joen ja
Pohjanmeren lahden, Moray Firthin, yhtymäkohdassa. Inverness on 50 000 asukkaan kaupunki,
jota pidetään porttina Ylämaahan. Vanhassa kaupungissa on linnoja, katedraaleja sekä kirkkoja
1700–1800-luvuilta. Inverness tunnetaan pubeistaan ja ravintoloistaan. Vanhanaikaisessa
Victoria Marketin ostoskeskuksessa on kahviloita ja ostospaikkoja. Täällä meillä on noin kolme
tuntia vapaa-aikaa tutustua kaupunkiin. Lounas nautitaan omatoimisesti. Kaupunkivierailun
jälkeen ajamme takaisin hotellille (ajomatka noin tunti). Nautimme yhteisen illallisen hotellissa.

6. PÄIVÄ: YLÄMAAT JA KLAANIT (MA 26.9.2022)
Kirjaudumme aamulla ulos hotellista ja lähdemme Drumnadrochitiin Loch Nessin järviristeilylle
(ajomatka noin tunti). Kuuluisa tarina Loch Nessin hirviöstä, joka lymyilee Loch Nessin
syvyyksissä, on kiehtonut ihmisiä jo satoja vuosia. Hirviöstä on olemassa ainakin 1000
silminnäkijän kertomusta ja paljon selittämättömiä todisteita, jotka kertovat enemmänkin
ihmisten kiinnostuksesta kyseistä myyttiä kohtaan. Hirviö tai ei, risteily Loch Nessillä tarjoaa
upeita näkymiä ympäröiville vuorille sekä Urquhartin linnaan.
Urquhartin linnavierailun jälkeen jatkamme matkaa kohti Lochaberin maakunnassa Loch
Linnhen itärannalla sijaitsevaa Fort Williamin kaupunkia (ajomatka reilu tunti). Nautimme
yhteisen lounaan Fort Williamsissa ravintolassa The Cruachan. Fort William on nykyään monien
vaellusmatkailijoiden etappipaikka matkalla Ben Nevisin rinteille tai Glen Coen vaellusreiteille.
Glen Coen syvä laakso ja jyrkät vuoret ovat pitkään olleet yksi Skotlannin kuuluisimmista
matkakohteista. Ne tunnetaan sekä kunnioitusta herättävistä maisemista että surullisesta
menneisyydestä. Glen Coen nimi muuttui unohtumattomaksi 13. helmikuuta 1692, kun 38
MacDonald-klaanin miestä, naista ja lasta joutui hallituksen lähettämän sotilasrykmentin
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murhaamiksi, vaikka he olivat toivottaneet vieraat tervetulleiksi koteihinsa. Glen Coen joukkomurhan
tragedia herättää edelleenkin voimakkaita tunteita.
Glen Coen vierailukeskuksesta jatkamme bussilla kohti Glasgow’ta (ajomatka noin 3 tuntia). Jaloittelemme
välillä Lussissa ennen saapumista Glasgow’hun. Saavumme illalla Doubletree By Hilton Glasgow Central
hotelliin, jossa vietämme kaksi yötä.

7. PÄIVÄ: GLASGOW – KAUPANKÄYNTIÄ, TEOLLISUUTTA JA TAIDETTA (TI 27.9.2022)
Glasgow on Skotlannin suurin kaupunki, joka sijaitsee Clyde-joen molemmilla rannoilla, noin 32 kilometrin
päässä Atlantista. Kaupungin historiaa leimaavat tupakka- ja kangaskauppa sekä teollistuminen.
Kun kaupankäynti Amerikan kanssa kehittyi 1700-luvulla, Glasgow vei jo hiiltä, skottiruudullista
villakangasta ja silliä Eurooppaan. Tuontikauppa Amerikan trooppisilla tuotteilla kuten tupakka, sokeri ja
rommi rikastutti merkittävästi Glasgow’n kauppiaita. Teollisen vallankumouksen myötä kivihiililouhokset,
rautasulattamot, kemianteollisuus ja erityisesti laivanrakennusteollisuus kehittyivät. Nykyään Glasgow’n
talouteen kuuluu monia aloja perinteisestä raskaasta teollisuudesta uusiutuvan energian innovaatioihin.
Kaupunki on myös elokuva- ja televisiotuotannon keskus sekä tärkeä kansainvälinen rahoitus- ja
yrityspalvelukeskus.
Päivän aikana tutustumme Glasgow’n historiaan ja vierailemme kahdessa merkittävässä kulttuurikohteessa.
Nautimme yhteisen lounaan ravintolassa ”West on the Green”.
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Skotlantilainen arkkitehti Charles Rennie Mackintosh (1868–1928) on yksi kaupungin
tunnetuimmista asukkaista. Hänen mestariteoksenaan pidetään Hill Housea, joka oli
Blackien perheen kotina lähes 50 vuotta. Glasgowlainen kustantaja Walter Blackie
tilasi vuonna 1902 Mackintoshin ja tämän vaimon Margaret MacDonaldin (1864–1933)
suunnittelemaan lähes kaiken kotiinsa – rakennuksesta huonekaluihin ja tekstiileihin.
Charles Rennie Mackintosh onkin sanonut: Margaretia on yli puolet – kolme neljäsosaa
kaikesta, mitä olen tehnyt.
Sir William Burrell (1861–1958) syntyi ja varttui Glasgow’ssa. Hän työskenteli isänsä
ja veljensä rinnalla merenkulkukaupan perheyrityksessä ja ansaitsi omaisuuden

Charles Rennie Mackintosh

onnistuneilla sijoituksillaan. Tämä antoi hänelle tilaisuuden syventyä elämäntyöhönsä
– taiteen ja antiikin keräämiseen. Burrellin taidekokoelmassa on aarteita kaikkialta
maailmasta ja eri tyylilajeja eri aikakausilta – keskiaikaisista lasimaalauksista ja
seinävaatteista 1800-luvun ranskalaismestareiden, kuten Manet’n, Cézannen ja
Degas’n töihin. Näyttelyä on uudistettu viime vuosina ja se avattiin uudelleen tänä
keväänä.

8. PÄIVÄ: KOTIMATKA (KE 28.9.2022)
Kirjaudumme aikaisin aamulla ulos hotellista ja lähdemme lentokentälle.

Margaret MacDonald

Finnairin lento Helsinkiin lähtee klo 10. Laskeudumme Helsinkiin klo 14:35.

TERVETULOA MUKAAN!i
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TIETOA MATKASTA
MATKAN HINTA
Matkan hinta on 2980 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Pyynnöstä järjestämme myös yhden hengen
huoneita. Yhden hengen lisämaksu on 675 euroa. Ilmoittautumismaksu on 450 euroa, joka maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Loppulasku erääntyy kaksi viikkoa ennen matkalle lähtöä.
Hintaan sisältyy seuraavat palvelut: Edestakaiset lennot Helsinki–Edinburgh–Helsinki, bussikuljetukset
ohjelman mukaisesti, kuljettajan palvelut, majoitukset neljän tähden hotelleissa skottilaisella aamiaisella,
ohjelman mukaiset lounaat ja päivälliset (4 lounasta kahvin ja teen kera ja 4 päivällistä, joista kaksi viinin
kera), sisäänpääsymaksut ja vierailut ohjelman mukaisesti, suomenkielisen oppaan palvelut koko vierailun
ajan, suomenkielinen asiantuntija Henrik Meinander, joka pitää 2–3 luentoa matkan aikana, matkanjohtaja
Alumniyhdistyksestä.
Matkustaja vastaa lisäksi seuraavista kuluista: Ateriat ja juomat, joita ei ole mainittu ohjelmassa,
matkavakuutus ja peruutusturva.

LENNOT
21.9.2022
28.9.2022

AY1371
AY1372

Helsinki – Edinburgh		 08:25–09:15
Edinburgh – Helsinki		 10:00–14:35

HOTELLIT
21.–24.9. HOLYROOD HOTEL ****, Edinburgh
www.macdonaldhotels.co.uk/holyrood
24.–26.9. MACDONALD AVIEMORE RESORT ****
www.macdonaldhotels.co.uk/aviemore
26.–28.9. DOUBLETREE BY HILTON GLASGOW CENTRAL ****, Glasgow
www.hilton.com/en/hotels/glagwdi-doubletree-glasgow-central/
Huomioi, että hotellien taso Skotlannissa ei välttämättä ole skandinaavista tasoa.

MATKAEHDOT
Osallistujien vähimmäismäärä on 25 henkilöä, matkalle on rajoitettu määrä paikkoja. Pidätämme oikeuden
matkan ohjelma-, hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat liikennöitsijöistä, säästä, kurssivaihteluista,
lentoveroista ja polttoaineen hinnankorotuksista. Kohteet saatetaan poikkeustapauksissa sulkea lyhyellä
varoitusajalla sääolojen, valtiovierailujen tai muiden syiden vuoksi, joihin emme voi vaikuttaa.

PERUUTUSEHDOT
29.6.–19.7.
20.7.–23.8.
24.8.–13.9.
14.–19.9.
20.9. jälkeen

Ilmoittautumismaksu
50% matkan hinnasta veloitetaan
75% matkan hinnasta veloitetaan
95% matkan hinnasta veloitetaan
100% matkan hinnasta veloitetetaan

PASSI
Matkustajilla täytyy olla mukana voimassaoleva passi.

VARAUKSET
Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilölle alumni@axtours.fi tai
puh. 040 483 4950.
HUOM! Kun teet matkavarauksen, ilmoita koko nimesi juuri kuten se on passissa (kaikki etunimet).
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