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Vehreä Etelä-Englanti 1.-6.10. 2019 

 

Matkaohjelma 

(pienet muutokset aikatauluihin mahdollisia) 

 

1.10. tiistai │ Helsinki – Lontoo (ajomatka perillä n. 150 km) 

 

Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, josta Finnairin lento Lontooseen kello 08.00 – 

09.10. Saapuminen Lontoon Heathrown lentokentälle, jossa suomalainen paikallisopas on ryh-

mää vastassa. Nousemme tilausajobussiimme ja ensimmäinen vierailupaikkamme onkin jo va-

jaan tunnin matkan päässä – kirjailija Jane Austenin talo, ainoa talo, jossa hän on asunut ja joka 

on museoitu. Täällä kirjailija asui sisarensa ja veljensä kanssa ja kirjoitti useita kirjoja. Yhteisen 

kevyen lounaan nautimme Winchesterin katedraalikaupungissa, jonka katedraaliin kirjailija on 

haudattu ja jonka Great Hall- salissa sanotaan Pyöreän Pöydän Ritareiden kokoontuneen. Iltapäi-

vällä vierailemme vielä Mottisfont Abbey- luostarin raunioilla, jonka ruusutarha on maan kuului-

simpia. 

Yhteinen illallinen. Yöpyminen Salisbury´n kaupungissa 

 

2.10. keskiviikko │maatilavierailu, karjahuutokauppa ja panimo (ajomatkoja n. 100 km) 

 

Tänään aloitamme päivän vierailulla Fromen markkinakaupungissa, noin tunnin ajomatkan 

päässä Salisburysta. Fromen karjahuutokauppa on yksi eteläisen Englannin suurimmista ja van-

himmista huutokaupoista. Aamu alkaa vasikoilla, joita seuraa lampaat, sitten lehmät – sekä 
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maito- että lihakarja. Nautimme Fromessa kevyen lounaan ennen kuin matkamme jatkuu alueen 

kuuluisampaan olutpanimoon.  

Tutustumme oluen valmistukseen, maistamme panimon tuotteita ja näemme ihania panimon 

työhevosia, joita yhä ajoittain käytetään tynnyrikärryjen vetämiseen. 

Saavumme takaisin hotellillemme Salisburyyn hyvissä ajoin, jotta halukkaat ehtivät hyvin Salis-

buryn katedraalin iltavesperiin, jossa upea katedraalikuoro esiintyy. 

Omatoiminen illallinen – kaupungissa on paljon eri vaihtoehtoja. 

Yöpyminen Salisbury´ssä 

 

3.10. torstai │ Stonehenge, Cheddar-

juustola (ajomatkoja n. 240 km) 

 

Tänään suuntaamme pohjoista kohti. Pysäh-

dymme ensin kuuluisalla Stonehengen kiviym-

pyrällä Salisburyn tasangolla. Saat itse päät-

tää mihin teoriaan uskot; miten nämä valta-

vat kivet ovat päätyneet keskelle tasankoa? 

Salisburysta jatkamme pittoreskiin Wellsin 

kaupunkiin, jossa syömme yhteisen lounaan. 

Wells on maan pienin katedraalikaupunki. 

Teemme oppaamme johdolla kävelykierroksen 

kaupungissa, käymme tietenkin katedraalissa 

ja kävellemme maan ainoaa keskiajalta koko-

naisuudessaan säilynyttä kujaa Vicars’ Close 

jonka 1300-luvulla rakennetuista taloista on 

vielä melkein vielä 30 jäljellä. 

 

Seuraava kohteemme on Cheddar – juustola - sen ainoan oikean cheddar juuston kotipaikka. 

Maistamme tietenkin juustoja ja näemme juuston valmistusta. Täältä voi myös ostaa juustoja 

mukaan. Ajamme seuraavaan majapaikkaamme. Omatoiminen illallinen – kaupungissa on paljon 

eri vaihtoehtoja. 

Yöpyminen Worcesterissä. 

 

4.10. perjantai │ marjatila & luomutila (ajomatkoja n. 150 km)  

 

Vietämme päivän saarivaltion ‘mansikkaparatiisissa’, Herefordshiren maakunnassa. 

Aloitamme vierailulla 180 hehtaarin tilalla, jonka omistavat Anthony & Christine Snell. He tuotta-

vat yli 2000 tonnia mansikoita joka vuosi, vadelmien, karhunvatukoiden ja mustaviinimarjojen 

lisäksi. Englannin suosituin marjamehu brändi ‘Ribena’ ostaa suuren osan marjoistaan täältä. Tila 

myy marjoja niin tuoreena kuin pakastettunakin, tukuille ja suoramyyntinä. 

 

                                                      
  

Nautimme yhteisen lounaan Ledburyn pikkukaupungissa ennen kuin suuntaamme luomutilalle, 

jonka päätuote on kirsikat. 1988 mansikkatilana alkanut toiminta on kasvanut niin valtavasti, 

että he omistavat nyt 7 tilaa Englannissa, 4 Etelä-Afrikassa ja jopa 68 hehtaaria Portugalissa.  
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Viljely eri leveysasteilla takaa sen, että he pystyvät tuottamaan marjoja ympäri vuoden. Saa-

vumme takaisin hotelliimme illansuussa. 

Omatoiminen illallinen – kaupungissa on paljon eri vaihtoehtoja. 

Yöpyminen Worcesterissä. 

5.10. lauantai│ tilavierailuja (ajomatkoja n. 200 km) 

Tänään tutustumme 75 hehtaarin luomutilaan Cotswoldin alueella, joka on osa valtavaa Sher-

bone Park Estate tilaa. Maatilaa isännöivät Mel & Jonathan perheineen. Heillä oli molemmilla 

pitkä maatalousura takana jo ennen tilalle muuttoa talvella 2004. Tilalta löytyy villikukkaniittyjä 

joiden tarkoituksena on houkutella tilalle hyönteisiä ja lintuja. Tilalla kasvatetaan harvinaisia 

Cotswoldin lampaita, perinteisiä Herefordin lehmiä sekä kotimaisia sikoja. Eläinten hyvinvointi on 

heille erityisen tärkeää; tilalla ei käytetä mitään keinotekoisia lannoitteita tai ulkomailta tuotua 

rehua. He myyvät suurimman osan tuottamastaan lihastaan suoraan lähistön kuluttajille ja yrit-

tävät näin vähentää ns. ruokakilometrejä.  

Yhteisen lounastauon jälkeen suuntaamme hieman suuremmalle tilalle jossa 53 hehtaaria ohra-, 

kaura- ja vehnäpeltoa ja noin 140 hehtaaria niittyä. Tilan isäntä oli 2017 yksi ‘Vuoden lammas-

farmari’ – finalisteista! Tila tuottaa suuren osan energiastaan itse, esim. aurinkopaneeleita ja 

biomassaboilereita apuna käyttäen. 

Saavumme takaisin hotelliimme illansuussa 

ja illalla nautimme yhteisen illallisen. 

Yöpyminen Worcesterissä. 

6.10. sunnuntai │ Oxford ja kotiinpaluu (ajomatkoja n. 200 km) 

Aamiaisen jälkeen lähdemme lentokenttää kohti. Ajamme upean Costwoldsin postikorttimaise-

mien halki alueen halki, läpi pittoreskien pikkukylien. Pysähdymme Oxfordin yliopistokaupun-

gissa, joka lienee maailman tunnetuin opinahjo. Teemme opastetun kierroksen oppaamme 

kanssa, näemme useita yliopiston ns. collegeja, Bodleain Library – kirjaston ja nautimme yhtei-

sen lounaan ennen kuin jatkamme matkaa lentokentälle, jonne saavumme noin klo 16.00 koti-

matkaa varten. 
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Lennot 

AY1331 torstai 1.10.2019 Helsinki – Lontoo kello 08.00 – 09.10 

AY1338 tiistai 6.10.2019 Lontoo – Helsinki kello 18.05 – 23.00 

Majoitus 

Majoitus 

Mercure White Hart Hotel*** 

1. – 3.10.2019

1 St John Street

Salisbury SP1 2SD

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6616-mercure-salisbury-white-hart-hotel/in-

dex.shtml#origin=mercure

Salisburyn historiallisessa keskustassa sijaitseva hotelli. Kaikissa huoneissa teen / kahvin keitto 

mahdollisuus, televisio, radio, ja nettiyhteys. 

Worcester Whitehouse hotel*** 

Foregate Street 

Worcester WR1 1 EA 

www.worcesterwhitehouse.co.uk 

Worchesterin historiallisessa keskustassa sijaitseva hotelli. Hotellissa on 84 huonetta. Huoneissa 

kylpy/suihku sekä tallelokero. 

Mukavaa matkaa! 

1.-6.10.2019, tiistai - sunnuntai 

1690 €/hlö, kun ryhmässä on mi-

nimi 29 lähtijää 

 

Matkan ajankohta 

Matkan kokonaishinta 

Matkan hintaan sisältyy 

• Finnairin suora lento Helsinki–Lontoo–Helsinki turistiluokassa lentoveroineen

• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa

• hotelliaamiaiset

• ohjelman mukaiset kuljetukset tilausajobussilla

• ohjelman mukaiset ateriat; 5 x lounas ja 2 x illallinen

• suomenkielisen matkanjohtajan palvelut alkaen / päättyen Lontoo

Lisämaksusta 

• yhden hengen huone, 320 €/hlö. Ilman huonekaveria matkustavan tulee varata

yhden hengen huone

• ruokajuomat

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6616-mercure-salisbury-white-hart-hotel/index.shtml#origin=mercure
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6616-mercure-salisbury-white-hart-hotel/index.shtml#origin=mercure
http://www.worcesterwhitehouse.co.uk/
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Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei li-

sätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

Hinnat perustuvat 8.3.2019 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutu-

minen edellyttää ryhmän minimikokoa 29. 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien 

ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palve-

luntarjoajien perimät kulut. 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oi-

keuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-

aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-

nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 

matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 

poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-

joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 

asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.kon-

tiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne ja muokkaan tilausta toiveidenne mukaisesti. 

Ystävällisin terveisin 

Arja Kuosmanen 

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours 

Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki 

Tel. +358 (0)45 124 2002 

arja@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi 

http://www.kontiki.fi/
mailto:ilmoittautumiset@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
mailto:arja@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/


Oy Kon-Tiki Tours Ltd 

100% suomalainen, yksityinen 
vastuullinen matkanjärjestäjä

Fredrikinkatu 25 A 10 
00120 Helsinki

Linnankatu 13 a A 17 
20100 Turku

Puh. +358 (0)9 466 300  www.kontiki.fi

Kirkkotie 23 
93600 Kuusamo

Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä 

ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailmaa.  Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat 

sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin 

erikoistunut MatkaSeniorit-klubi ja metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels 

ovat myös tuotemerkkejämme. Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja 

yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.   




