ESPOON PUUTARHAYHDISTYS SKOTLANTI 10.-14.5.2019
Matkaohjelma
10.5. perjantai
Finnairin lento AY1371 Helsingistä Edinburghiin klo 8.10-9.00. Edinburghin lentoasemalta
lähdemme bussilla kohti ensimmäistä puutarhakohdetta Malleny Gardenia.
Edinburghin lounaisella esikaupunkialueella sijaitseva Skotlannin museolaitoksen omistama
puutarha tunnetaan varsinkin ruusuistaan. Puutarhassa kasvatetaan yli 150 eri ruusulajiketta.
Tutustumisen arvoisia ovat myös jasmikkeet, laventelit, hyötykasvipuutarha (luomu), kasvihuone
sekä yli 400 vuotta vanhat lehtikuuset. https://www.nts.org.uk/visit/places/malleny-garden
Nautimme yhteisen lounaan, jonka jälkeen vierailumme romanttisessa kartanopuutarhassa.
Carolside puutarhaa on usein ylistetty Skotlannin hienoimmaksi yksityiseksi puutarhaksi. Sen
sijainti Leader-joen kupeessa, metsäisien mäkien ympäröimässä laaksossa luo upeat puitteet
puutarhalle. Puutarha tunnetaan upeista ruusuistaan, joista vanhimmat lajikkeet ovat 1800-luvulta, sekä upeista ritarinkannuksista ja värien käytöstä istutuksissa. Teemme opastetun kierroksen. www.carolside.com
Saavumme Melroseen noin klo 17, majoittuminen (hotellin tiedot ohjelman lopussa)
Yhteinen illallinen hotellissa.
11.5. lauantai
Aamiaisen jälkeen bussi noutaa ryhmän hotellista. Ensimmäinen vierailukohteemme on
Abbotsford House, joka on Skotlannin kansalliskirjailija Sir Walter Scottin entinen koti (mm.
Ivanhoe, Ylämaan Leski ja Kuninkaan Mies). Mahtavaa barokkityylistä eteisaulaa komistaa mm.
sukuvaakunat, keskiaikaiset taideteokset ja Marie Antoinetelle kuulunut kello. Talon ruokasali oli
Scottin lempihuone ja siellä hän myös vietti viimeiset päivänsä. Talon puutarha on itsensä Scottin luoma. Teemme opastetun kierroksen ‘Walled Garden’ – puutarhassa. Se keskittyy tämän
Skotlannin tärkeimmän 1800-luvun alun puutarhan luomiseen ja Scottin visioon puutarhasta.
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Iltapäivällä omaa aikaa syödä lounasta Melrosessa, jonka jälkeen vierailukohteemme on
Monteviot House & Garden.
Tämä on Lothianin markiisin perheen kotitalo ja puutarha. Kerr-klaanin johtaja, tämän hetkinen
markiisi, on muuttanut vuosien saatossa kartanon viktoriaanisen, hieman jäykähkön puutarhan
moderniksi, innovaatiseksi ja värikkääksi keitaaksi. Sen 11 eri osa-alueella kasvaa monia erilaisia
kasveja. Ruusu- ja yrttitarhan sekä arboretumin lisäksi tiluksilla on mm. kolmelle pienelle saarelle luotu japanilainen puutarha sekä kivistä ja kasveista meditointia varten luotu ‘Peräänantamattoman mielikuvituksen puutarha’. Itse taloon ei pääse tähän vuodenaikaan sisään.
www.monteviot.com
Saavuttuamme takaisin hotelliimme Melrosessa halukkailla on mahdollisuus käydä yhdessä oppaan kanssa hotellin vieressä sijaitsevilla Melrose Abbey – luostarikirkon raunioilla. Emme mene
raunioille sisään, mutta opas kertoo kirkon merkityksestä Skotlannin historiassa, sen vapaustaisteluissa ja legendasta, jonka mukaan Robert the Bruce:n sydän olisi haudattuna tänne.
Yhteinen illallinen hotellissa.
12.5. sunnuntai
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Päivän vierailukohteet ovat Floors Castele & Gardens,
Mayfield Garden Centre ja Lennel Bank.
Floors Castle & Gardens
Tämä upea linna Kelson pikkukaupungissa rakennettiin 1720-luvulla ja on Roxburghen jaarlin kotilinna. Linnan nimen arvellaan johtuvan joko sanasta ‘fleur’ (kukka) tai sitten ‘floor’, joka viittaisi
puutarhan terasseihin. Vierailla on mahdollisuus tutustua sekä puutarhaan että itse linnaan. Valtava puutarha on jaettu eri osiin. Käy tutustumassa hienoon ranskalaistyyliseen Millennium puutarhaan, kasvihuoneisiin, joissa kasvaa mm. marjoja sekä kuningatar Viktorian vierailua varten
rakennettuun kesähuvilaan. Istutukset vaihtelevat sesongeittain, joten näkemistä riittää ympäri
vuoden. Teemme opastetun kierroksen linnan oman puutarhurin kanssa. Syömme täällä yhteisen
lounaan. www.floorscastle.com
Tämän jälkeen käymme puutarhamyymälässä Mayfield Garden Centre, Kelso.
Lopuksi vierailemme Lennel Bank – yksityispuutarhassa. Tweed-joen rannalla sijaitseva
yksityispuutarha jonka erikoisuutena on se, että se on luotu ja rakennettu portaistetusti luoden
ns. terasseja, joilla kasvaa erilaisia monivuotisia kasveja ja pensaita. Puutarhan vesipuutarha on
luotu kymmenisen vuotta sitten luonnon oman puron juoksua hyväksi käyttäen. Täällä on myös
pieni keittiöpuutarha. Kasvualusta puutarhan eri osissa on erilainen ja siksi myös eri lajit viihtyvät sen eri osissa. Tämä tekee puutarhasta mielenkiintoisen.
www.scotlandsgardens.org/lennel-bank
Alkuillasta saavumme Edinburghin hotelliimme, majoittuminen. Omatoiminen illallinen.
13.5. maanantai
Aamiaisen jälkeen lähdemme Edinburgin kaupunkikiertoajelulle (2 h), joka päättyy kaupungin kasvitieteelliseen puutarhaan. Kierroksen aikana näemme kaikki kaupungin tärkeimmät nähtävyydet niin keskiaikaisessa vanhassa kaupungissa kuin 1700-luvun uudessa kaupungissakin.
Vierailu: Edinburghin Kasvitieteellinen Puutarha
Täältä 20 hehtaarin puutarhasta on hieno näköala kaupunkiin. Puutarha on jaettu useisiin eri osioihin kuten esim. arboretum, kivipuutarha, kiinalainen puutarha, kuningatar äidin muistopuutarha, yrttitarha, hyötykasvipuutarha jne. Täällä on yhteensä myös 27 kasvihuonetta, joissa erilaisia eksoottisiakin kasveja. www.rbge.org.uk
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Iltapäivällä syömme yhteisen lounaan. Loppupäivä vapaa-aikaa esimerkiksi ostoksille.
Omatoiminen illallinen
14.5. tiistai
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähtö bussilla kohti Wemyss Castle Gardenia.
Se on 1400-luvulla rakennettu linna, joka jäi historian kirjoihin paikkana, jossa Mary Queen of
Scots tapasi tulevan miehensä. Wemyssin jaarlien kotilinna, jonka puutarhaa alettiin suunnitella
ja rakentaa tosissaan vasta 1790-luvulla, jolloin jaarli palkkasi puutarhuri Walter Nicollin. Tänä
päivänä täällä voi ihailla mm. kärhöjä, ruusuja, vanhoja omena- ja pyökkipuita ja daalioita. Keväisin väriä puutarhaan tuovat narsissit, sinikellot, sinililjat, ukonhatut ja erilaiset kevättähdet.
Kasvihuoneissa kasvaa leikkokukat ja vihannekset. www.wemysscastlegardens.com
Iltapäivällä vierailemme Hopetounin kartanossa. Museolaitoksen omistuksessa oleva, William
Brucen 1699-1701 rakentama kartano Edinburghista länteen, noin 20 minuutin ajomatkan
päässä lentokentästä. Linlithgown 4. markiisi asuu vielä yhdessä siivessä. Hänen rouvansa tekee
meille yksityisen opastetun kierroksen omassa puutarhassaan. Kartanoa ympäröivä iso puutarha
on 1725-luvulta ja sen suunnitteli William Adam. Syömme täällä myös yhteisen lounaan ennen
kuin matkaamme takaisin lentokentälle kotimatkaa varten.
Finnairin paluulento Edinburghista Helsinkiin AY1374 klo 18:30-23.10.
MAJOITUS:
10.–12.5.
Townhouse Hotel & Burt’s Hotel 3*** Market Square, Melrose TD6 9PL
www.burtshotel.co.uk & www.thetownhousemelrose.co.uk
Kaksi ihanaa vanhaa majataloa Melrosen pikkukaupungin keskustassa, aivan vastapäätä toisiaan.
Ovelta ovelle 30 metriä. Molemmissa hotelleissa noin 30 huonetta, joten ryhmä jaetaan eri rakennuksiin. Illalliset syödään yhdessä Burt’s hotellin ihanassa suositussa ravintolassa. Huoneiden
koko vaihtelee, koska rakennukset ovat vanhoja. Kaikissa huoneissa on oma kylpyhuone ja korkeatasoiset verhoilut. Huoneissa on myös teen/kahvinkeitto mahdollisuus ja TV. Melrose tunnetaan Melrose Abbey –luostarin raunioista jotka sijaitsevat melkein hotellin nurkan takana.
Legendan mukaan sinne on haudattu Skotlannin vapaustaistelija Robert the Brucen sydän (Mel
Gibsonin ‘Braveheart’ elokuva). Keskustassa on pari pubia, ruokakauppa, posti, taidegalleria ja
ns. newsagent eli R-kioskin skottiversio.
12.–14.5.
Leonardo Royal Haymarket 4**** 1 Morrison Link, Edinburgh EH3 8DN
https://www.leonardohotels.co.uk/hotels/edinburgh/edinburgh-royal/rooms
Moderni keskusta hotelli Haymarketin alueella, lähellä rautatieasemaa ja ostoskatuja. Vanhaan
kaupunkiin on kävelymatkaa noin 15-20 minuuttia, Princes Streetin kauppakadulle 10 minuuttia.
Hotellin välittömässä läheisyydessä on kiva valikoima ravintoloita ja baareja. Hotellihuoneita on
kaiken kaikkiaan 282, joissa kaikissa mukavuudet, TV, puhelin, Internet (ilmainen), hiustenkuivaaja ja silitysrauta- ja lauta. Hotellin Vitruv-ravintola on avoinna koko päivän.
Matkan hinta
Yhden hengen huoneen lisä

1640 € / hlö vähintään 20 henkilön ryhmälle
210 € / hlö

Hintaan sisältyy:
• Finnairin lennot Helsinki – Edinburgh – Helsinki sis. lentoverot ja matkatavarat ruumaan
• Yöpyminen jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisineen
• Tilausajokuljetukset ohjelman mukaan
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Ohjelman mukaiset retket, sisäänpääsyt, puutarha- ja kartanokohteet 9 kpl ja puutarhamyymälä
Edinburghin kaupunkikiertoajelu
Opastetut kierrokset Floors Castle, Carolside, Hopetoun
Matkanjohtaja Jari Keinänen mukana matkalla koko matkan ajan
4 x lounas, 2 x illallinen
paikalliset verot
toimisto- ja palvelumaksut

Lisämaksusta:
• paikkavaraukset Finnairin lennoille meno paluu
• ruokajuomat
• muut palvelut
Hinnat perustuvat lokakuussa 2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan
toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-,
aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv)
noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursinerityisehdot/
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: espoonpuutarhayhdistys@gmail.com
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