
Unohtumaton Shetlanti
Kohde: Shetlanninsaaret, Iso-Britannia
Fokus:  Shetlannin upeat linnut ja luonto
Taso: Keskiverto, kävelyä jonkin verran

Ilmottautuminen 31.10.2018 mennessä! 

Ryhmäkoko:   10–20 valokuvaajaa   
Aika:       13.–20.7.2019
Hinta:   2690 €

Koe unohtumaton merilintujen Shetlanti
Britannian pohjoisosassa meren keskellä sijaitsevat Shetlanninsaaret lumoavat kävijänsä. Merituulet Islannin, Norjan 
ja Skotlannin välimaastossa Pohjois-Atlantilla on muovanneet luonnosta jylhän ja unohtumattoman. Shetlannin 
asukkaiden suhde eläimiin on erityinen. Saarilla elää 2,5 miljoonaa lammasta, joiden villasta neulotut neuleet ovat 
Shetlannin tavaramerkki. Myös shetlanninponeja näkyy teiden varsilla usein.
Mutta ei Shetlanti ole pelkkiä lampaita ja poneja. Monipuolinen luonto ja upeat lunnien, suulien ja isokihujen 
kuvausmahdollisuudet tekevät kohteesta valokuvaajan unelman. Shetlanti vie sydämen, kerran saarilla käytyään moni 

vannookin palaavansa sinne vielä uudestaan.
Matkamme pääkohde on lintu- ja luontokuvaus, mutta 
vierailemme matkan aikana myös historiallisissa 
ja kulttuuriperintökohteissa, sekä tutustumme 
shetlanninponeihin, kalastuskyliin ja Lerwickin kauniiseen 
kaupunkikeskustaan, jossa vierailemme palkitussa museossa. 
Joidenkin retkien aikana ryhmä jaetaan pienemmiksi ryhmiksi, 
jotta voimme taata kaikille hyvät valokuvausmahdollisuudet.
Kohokohdat:
Lunnit, isokihut, kalastavat suulat, suulakolonia, saukot, 
merikeijut, myrskylinnut, riskilät.

Lisätiedot:
Jari Peltomäki
jari@finnature.fi
040 591 9120

Kaisa Peltomäki
kaisa@finnature.fi
0407388658

http://www.finnature.fi


Matkaohjelma

Päivä 1 – Saapuminen Shetlantiin sekä Mousan suojelualueen 
merikeijut
Saavuttuamme Shetlantiin kuljetus lentokentältä Sumburgh 
Hoteliin kestää vain viisi minuuttia. Tapaaminen hotellin 
vastaanotossa klo 18.30, missä tapaamme paikallisoppaat ennen 
tervetulopäivällistä. Koko matkan kestävä innostuneisuus ja 
seikkailuhenki herätetään heti ensimmäisenä iltana myöhäisellä 
iltaretkellä ihastuttavalle Mousa-saarelle. Mousa on pieni 
R.S.P.B.:n (Royal Society for the Protection of Birds) suojelualue 
Shetlannin eteläisen pääsaaren itäpuolella. Myöhäisillan 
iltaruskossa tuhannet sirot merikeijut, Shetlannin pienimmät 
pesivät merilinnut, palaavat pesäpaikoilleen Iron Age brochin 
kalliojyrkänteille. Brochit ovat Shetlandinsaarilla säilyneitä, 
jopa 15 metriä korkeita kivitorneja, ja Iron Age broch on yksi 
vaikuttavimmista säilyneistä. Merikeijujen hyrisevä ääntely 
sekä lepakoiden lentoa muistuttava lepattelu iltataivasta vasten 
on yksikertaisesti unohtumaton elämys! Paikallisoppaamme 
kertovat laajalti merikeijujen käyttäytymisestä, ekologiasta ja 
pesintämenestyksestä. Huom! Paikalla ei saa käyttää kuvatessa 
salamaa – kuvaaminen on R.S.P.B.:n säätelemää. Majoitus 
Sumburgh -hotellissa. 

Päivä 2 – Sumburgh Head -suojelualue ja veneretki suulakoloniaan
Aloitamme Shetlannin eteläisen pääsaaren tutkimisen R.S.P.B.:n Sumburgh Head-suojelualueelta. Suojelualueella 
pesii tuhansia merilintuja, kuten myrskylintuja, etelänkiisloja, karimetsoja, ruokkeja, pikkukajavia sekä matkan 
ensimmäiset lunnit! Sumburgh on ideaalinen paikka aloittaa Shetlannin pesimälinnustoon tutustuminen, sillä kaikki 
linnut ovat lähellä ja kuvattavissa.
Myöhemmin teemme Shetlannin isoimmasta kaupungista, Lerwickistä, veneretken Nossin kansalliselle suojelualueelle. 
Teemme kaksi veneajelua, sillä veneeseen mahtuu kerrallaan enintään 12 henkeä. Tällä jännittävällä veneajelulla 
keskitymme vaikuttavaan näkyyn kun monet suulat syöksyvät veteen kalojen perässä. Vierailemme myös merilintujen 
pesimäjyrkänteillä Nossin suojelualueella. Majoitus Sumburgh -hotellissa. 



Päivä 3 – Shetlanninponit ja riskilät
Aloitamme päivän vierailemalla esihistoriallisten asumusten 
jäänteillä. Jarlschoffin arkeologinen alue sijaitsee aivan hotellimme 
vieressä, ja täällä pääsemme myös ihastelemaan shetlanninponeja 
päivänkakkaraniityillä. Arkeologinen alue kertoo Shetlannin 
ihmisasutuksen historiaa 4000 vuoden ajalta kivikaudelta 
1600-luvulle, ja kertoo erinomaisesti kuinka ihmiset selviytyivät 
saarilla. Vierailun jälkeen suuntaamme Shetlannin pohjoissaarille. 
Matkalla pysähdymme Yell-saarella kuvaamaan karismaattisia 
riskilöitä. Toisin kuin muut ruokkilinnut, riskilät suosivat pienempiä 
ja helpommin saavutettavia pesimäpaikkoja, ja riskilöitä pääseekin 
kuvaamaan kohtuulliselta etäisyydeltä – hyvät mahdollisuudet 
saada kuvia samalta tasolta lintujen kanssa puhtaalla taustalla. 
Majoitus Saxa Vord-hotellissa Unst-saarella.

Päivä 4 – Hermanessin suojelualue, suulat, myrskylinnut, lunnit 
ja isokihut
Vierailemme yhdellä koko Euroopan mahtavimmista 
merilintukolonioista – Hermanessin kansallisella suojelualueella. 
Kävely suojelualueelle polkua ja pitkospuita pitkin kestää noin 25 
minuuttia ja kulkee Shetlannin nummien halki. Nummien jälkeen 
saavumme villiin ja rosoiseen maisemaan, Atlannin valtamerelle 
avautuville kalliojyrkänteille. Täällä kuvauskohteitamme ovat suulat, 
myrskylinnut, lunnit ja isokihut. Mahdollisuus vierailuun Keen 
of Hamarin kansallisella suojelualueella, jossa etsimme arktisia 
alpiinisen vyöhykkeen kasveja, sekä katselemme nähtävyyksiä ja 
kulttuuriperintöä. Majoitus Saxa Vord -hotellissa Unstin saarella.

Päivä 5 – Fetlar -saari sekä nummien ikonisimmat lajit
Tänään vierailemme Fetlar-saarella. 25 minuuttia kestävän lauttakyydin 
aikana toivomme näkevämme ja kuvaavamme Iso-Britannian 
harvinaisimpia pesimäkahlaajia, vesipääskyjä. Saarella etsimme nummien 
ikonisimpia lajeja kuten kapustarintoja, pikkukuoveja ja kaakkureita. 
Majoitus Saxa Vord -hotellissa Unstissa. 

Päivä 6 - Saukko
Tänään etsimme Euroopan karismaattisinta ja samalla Shetland 
Naturen nimikkolajia saukkoa. Jakaannumme pienempiin ryhmiin 
ja vierailemme saukkoasiantuntijoiden kanssa eri kohteissa oppien 
samalla tästä piilottelevasta lajista ja kuinka lähestyä sitä. Majoitus 
Saxa Vord -hotellissa Unstin saarella.



Finnature on Kilpailu- ja kuluttajaviraston rekisteröimä 
matkantoimisto, rekisteröintitunnus: 1193/05/MjMv

Päivä 7 – Hermanessin suojelualue, suulat, myrskylinnut, lunnit ja isokihut sekä paluu Edinburghiin
Viimeisenä kokonaisena matkapäivänä vierailemme uudestaan Hermanessin kansallisella suojelualueella isokihujen, 
suulien ja lunnien toivossa. Iltapäivällä suuntaamme takaisin etelään ja otamme iltalennon Edinburghiin, jossa 
ruokailemme ja majoitumme lentokenttähotellissa. 

Lisää kuvia: Finnaturen Flickr Galleria
Hinta sisältää:  Ensimmäisen päivän Shetlantiin saapumisesta 
viimeisen päivän aamupalaan: kaikki ateriat, opastus, kuljetus  ja 
retket matkan aikana. Juomat ja muut henkilökohtaiset kulut eivät 
sisälly matkan hintaan.
Majoitus: Majoitumme matkan aikana kahdessa paikassa: Sumburgh 
Hotel sijaitsee Shetlannin eteläisessä kärjessä viiden minuutin 
ajomatkan päässä lentokentästä, ja Saxa Vord Resort sijaitsee Unst-
saarella, saariston pohjoisimmassa päässä.

Ruoka: Ruokailemme paikallisissa ravintoloissa, päivällä usein eväät 
kaupasta.
Opas: Jari Peltomäki ja 2 paikallisopasta, isolla ryhmäkoolla myös 
Kaisa Peltomäki
Suositellut lennot: Finnature tekee lennot ryhmävarauksena 
erilliseen hintaan. Lennot Edinburghin kautta. Hinta tällä hetkellä 
noin 340 € Helsinki-Edinburgh-Helsinki. Edinburgh-Sumburgh 
lentoja ei ole vielä julkaistu kesälle 2019. Tämän lennon osalta 
aikataulut ja hinnat tarkentuvat syksyllä 2018. Hinta arvio 
Edinburgh–Sumburgh-Edinburgh lennoille noin 400 - 500€ 
Varaukset: 31.10.2018 mennessä info@finnature.fi. tai 
englanninkielisestä verkkokaupasta. Salasana: Kääkät. Varausmaksu 
10% maksetaan matkaa varatessa, loppumaksu 1kk ennen lähtöä.
Huom! Matkaohjelma voi muuttua sääolojen ja lintutilanteen 
mukaan. Valitettavasti emme voi taata mitään lajeja, mutta kokeneet 
paikallisoppaat tekevät kaikkensa taatakseen ryhmälle parhaat 
mahdolliset kuvausmahdollisuudet.

Finnature Oy Ltd 
+358 45 129 4264 
info@finnature.fi

Kuvat: Kaisa ja Jari Peltomäki  Taitto: Kaisa Peltomäki

Päivä 8 – lento takaisin Helsinkiin
Aikainen aamupala hotellissa ja lentokenttäkuljetus Finnairin lennolle takaisin Suomeen.

Huomioithan, että ryhmä jaetaan matkan aikana autokuntiin, jotka voivat liikkua erireittejä. Matkaohjelman 
päiväjärjestys on siis viitteellinen. Aikaisia aamu- tai myöhäisiä iltakuvaussessioita voi olla tarjolla, jos matkan aikana 
on kuvauksellisia auringonnousuja  tai - laskuja.

http://www.finnature.fi
https://www.flickr.com/photos/finnature/albums/72157700999580295
http://shop.finnature.com/?product=shetlannin-saaret-13-20-7-2019

