
 
 

JS TRAVELIN TISLAAMOMATKA ISLAYN SAARELLE 7.-12.9.2022 

JS Travelin Islayn matkat ovat olleet tauolla 2020-2021. Vuonna 2022 järjestämme Islayn matkan ja 

toivotamme kaikki viskinystävät sydämellisesti tervetulleiksi matkallemme. Juhlistamme matkalla myös JS 

Travelin 15 vuoden taivalta.  

JS Travel on järjestänyt Skotlannin tislaamomatkoja Islayn saarelle ”savuviskien paratiisi” vuodesta 2011.  

Islayn saari on kiehtova ja upea paikka vierailla sekä monet haluavat palata sinne uudestaan. Matkalla 

pääset vierailemaan Laphroaigin, Lagavulinin, Ardbegin, Bowmoren, Bruichladdichin, Kilchomanin ja 

Ardnahoen tislaamoilla. Mantereella vierailemme mielenkiintoisella Loch Fynen pienolutpanimolla. 

Matkalla maistamme useamman tislaamojen tuotteita, joita voit nauttia ja ostaa vain saarelta. Nykyään 

monella tislaamolla on oma viskibaarinsa, joista on mahdollista ostaa maistiaisia järjestettyjen tastingien 

lisäksi. Lisäksi hotellien viskibaarit tarjoavat laajat valikoimat tuotteita.     

Matkalla pääset viskien lisäksi nauttimaan paikallisesta ruoasta ja vierailemme myös käsityöolut panimolla. 

Matkanjohtajana toimii JS Travelin Jouni, joka on toiminut Skotlannin matkojen vetäjänä vuodesta 2011.   

Lähde unohtumattomalle matkalle laadukkaiden skotlantilaisten viskien pariin. Lisätietoa matkasta saat 

kysymällä JS Travelilta ja matkan voi varata helposti verkkokaupastamme.  

Haluatko kenties yhdistää viskimatkaan mahdollisuuden pelata yhtenä päivänä golfia? Golfin pelaaminen 

on mahdollista Islayn saarella. JS Travel järjestää varauksen ja golfklubilta pystyt lainaamaan varusteet. 

Kuljetus golfklubille on lisämaksullinen. Golfkenttä sijaitsee noin 10km päässä hotellilta.   

Matkapaketti on mahdollista ostaa ilman lentoja. Haluatteko hyödyntää lentoyhtiön tarjouksia, käyttää 

pisteitä tai kenties matkustaa kohteeseen aikaisemmin? Tarjoamme matkapaketin ilman lentoja 1160€ 

hinnalla. Verkkokaupassamme on kohta mihin voitte tehdä merkinnän, että haluatte matkapaketin ilman 

lentoja.    

Islayn matkat ovat pienryhmämatkoja ja paikka matkalle kannattaa varata ajoissa. Matkoillamme 

huomioidaan korona-ajan ohjeistukset ja säännöt. JS Travelin ulkomaan pakettimatkoille tarvitset 

todistuksen täydestä rokotussarjasta tai sairastetusta koronasta. Todistusten pitää olla voimassa. 

Tiedotamme asiakkaillemme matkaa koskevista määräyksistä ja rajoituksista sekä muutoksista.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Matkaohjelma lyhyesti:  

7.9 keskiviikko  

Matkaamme lentäen Helsingistä Edinburghiin ja matkamme jatkuu pikkubussilla kohti Loch Fynen upeita 

maisemia. Pidämme matkalla kahvitauon ennen saapumistamme Loch Fynen osteribaariin, joka tarjoaa 

mahdollisuuden nauttia tuoreita äyriäisiä, lohta sekä muuta herkullista syötävää. Päivä jatkuu vierailulla 

Loch Fynen paikallisessa olutpanimossa, jonka oluita on saatavana myös Suomesta. Farmipanimo sijaitsee 

ns. keskellä ei mitään ja on hyvin idyllinen vierailukohde.    

Seuraavaksi tutustumme pieneen ja idylliseen Inverarayn kaupunkiin. Kaupungissa sijaitsee yksi Skotlannin 

mielenkiintoisista viskikaupoista ja Georgen baari, joka voitti Skotlannin parhaan pubin äänestyksen vuonna 

2011. Täältä siirrymme Tarbertin kaupunkiin ja majoitumme sekä nautimme illallisen hotellilla.  

8.9 torstai  

Lyhyt siirtyminen laivarantaan ja 2h laivamatka Islayn saarelle. Vierailemme torstaina kahdella 

viskitislaamolla. Tarkemmat päiväkohtaiset vierailut julkaistaan matkalle lähtijöille. Islayn saarella 

majoitumme hotelli Bowmoreen, joka sijaitsee nimensä mukaisesti Bowmoren kylässä. Hotellilla on 

keskeinen sijainti ja heillä on ravintola sekä baari, jonka valikoimissa on noin 600 erilaista viskiä.  

Viikonloppuisin hotellin baari on saaren elävin menopaikka.  

9.9 perjantai 

Viskitalovierailut Islayn saarella sekä omaa aikaa nauttia Bowmoren kylän tunnelmasta.  

10.9 lauantai  

Viskitalovierailut Islayn saarella ja nautimme yhdessä illallisen hotellin ravintolassa. 

11.9 sunnuntai  

Paluumatka laivalla mantereelle ja edelleen bussilla kohti Edinburghia. Pidämme matkalla kaksi taukoa ja 

saavumme loppuiltapäivästä Edinburghiin. Majoittuminen Edinburghiin kolmen tähden hotelliin. Illallinen 

yhdessä/omatoimisesti. 

12.9 maanantai  

Aamiainen ja kuljetus lentokentälle sovittuun aikaan. Mahdollisuus siirtää paluuta ja jäädä Edinburghiin 

lisämaksusta.  

 

 

 

 

 



 
 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Edinburgh 7.9   AY1371 08:25- 09:15 
Edinburgh-Helsinki 12.9 AY1372 10:00-14:30    
 

Majoitus: Hotel Ancor Tarbert, Bowmore Hotel Islay, Hotel White Lady Edinburgh 

Matkan hinta: 1460€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 30€/henkilö. Matkan ennakkomaksu 

350€+palvelumaksu ja loppulasku erääntyy 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut: 1hh lisämaksu 300€, 

tislaamokierrokset omakustanteisesti.  

Matkan hinta: 1160€/hlö ilman lentoja. Sisältää alla olevat palvelut ilman lentoja.  

Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilennot Helsinki-Edinburgh-Helsinki ja 1x 23kg ruumaan laitettavan 

matkatavaran, kuljetukset Skotlannissa matkaohjelman mukaisesti. Majoitukset hotelleissa, 5x aamiainen ja 

2x illallinen, laivamatkat Kennacraig-Islay-Kennacraig, järjestetyt tislaamovierailut (kierrokset omakustanne) 

suomalaisen matkanjohtajan Jounin opastuksen. Pakettimatkatakuun.  

Omakustanteisesti: Ruokajuomat, matka -ja matkatavaravakuutus, koronatesti tarvittaessa ja muut lisämaksut 

tai kulut mitkä eivät sisälly matkaohjelmaan. 

Pakettimatkaturva: JS Travel on toiminut matkanjärjestäjänä vuodesta 2007 ja JS Travelilla on 

asianmukaiset Kuluttajaviraston vaatimat vakuudet matkanjärjestäjän toiminnalle JS Travelin 

pakettimatkoilla ovat voimassa yleiset pakettimatkaehdot ja JS Travelin erityisehdot. Erityisehdot ovat 

sisällytetty matkan muutos -ja peruutusehtoihin. Asiakkaan tulee ottaa huomioon korona-aikana 

matkustamiseen liittyvät viranomaisvaatimukset. Annamme mielellämme lisätietoa. 

 Matkan muutos -ja peruutusehdot: 

Matkan peruutusehdot: Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 45 vrk ennen matkan 

alkua 250 €, 44-21 vrk 380€, 20-7 vrk 50 % matkan hinnasta, 6-3vrk 75% matkan hinnasta, 95% matkan hinnasta, 

kun matkan alkuun vähemmän kuin 3vrk. 

Matkan peruuntuminen matkanjärjestäjän toimesta: Matkanjärjestäjän joutuessa perumaan matkan, asiakas 

on oikeutettu ennakkomaksun palautukseen/ JS Travelin matkalahjakorttiin. 

Nimenmuutos: Nimenmuutos on mahdollista 150€ kuluilla ennen matkaa.  

Ryhmäalennus: Myönnämme yli 5 hengen ryhmille alennuksen JS Travelin pakettimatkojen 
normaalihinnoista.  

Koronatilanteesta johtuvat viranomaisvaatimukset: 

JS Travelin ulkomaan matkoilla asiakkaalla pitää olla ennalta hankittu rokotustodistus täydestä 
rokotussarjasta tai todistus sairastetusta koronasta. Lisäksi viranomaisten niin vaatiessa, asiakkaalla pitää olla 
todistus negatiivisesta koronatestistä ja tarvittaessa maksettava Skotlannissa toinen koronatesti 
viranomaisten niin vaatiessa. JS Travel ilmoittaa asiakkaille kohdemaan rajoituksista ja asiakas on tietoinen 



 
matkaa varatessa vallitsevista rajoituksista ja säännöistä. Asiakkaan pitää huolehtia, että hänellä on matkaan 
vaadittavat todistukset ja testit. Koronatestit eivät sisälly matkan hintaan.    
 

Tislaamovierailut:  

Koronatilanteesta johtuen tislaamovierailuihin voi tulla muutoksia. Valitsemme lopulliseen ohjelmaan 

tislaamot missä meillä on mahdollisuus vierailla. Mikäli tislaamossa/tislaamoissa ei ole mahdollista tehdä 

tastingejä, pystymme järjestämään tastingejä hotellimme baarissa. Heillä on yli 600 viskin valikoima ja 

saaren uutuudet löytyvät myös heidän valikoimistaan.  

JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa, matkan minimilähtijämäärä 6 henkeä.  

Matka omalle ryhmälle: 

JS Travel järjestää tilauksesta ryhmille matkoja ympäri vuoden opastuksella tai avaimet käteen -periaatteella. 
Järjestämme myös mahdollisuuden pelata golfia Islayn saarella. Annamme mielellämme tarjouksen 
matkapalveluistamme ja voitte lähettää kyselyn info@jstravel.fi tai soittamalla 045-1238620.  
 

 


