Irland - Atlanterhavets grønne ø
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

11.06.2023
22.06.2023
12 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
12.095,-

Højdepunkter

Nord- og Sydwales
Irske hav
Dublins Temple Bar
Galway og Connemara
Ring of Kerry
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Irland - Atlanterhavets grønne ø
Vi anbefaler, at du tager med på denne fantastiske rundrejse til den grønne og smilende ø, Irland, der er så
utrolig rig på kulturminder og fyldt med naturoplevelser. På rejsen hører vi den irske historie, om
storhedstider, men også om de hårde vilkår, irerne i mange århundreder har levet under. Vi besøger gamle
herresæder med hver deres historie.
De imponerende naturscenerier med frodige marker, grønne, bakkede områder med kvæg og fåreflokke er,
som vi kender dem fra billeder, og i de kystnære områder møder vi den barske og vilde natur med stejle
klinter.
I de hyggelige byer med gamle huse og gårde ofte omgivet af stengærder møder vi irerne som et
imødekommende og hjælpsomt folk. Naturligvis bliver der masser af mulighed for at besøge de berømte
pubber.
På hele rejsen bor vi på *** og **** turisthoteller med halvpension. Alle værelser har naturligvis eget bad og
toilet.

Dagsprogram
Rejseplan
1. og 2. dag: Danmark - Midttyskland - Sydvestengland
Efter påstigning går rejsen via Padborg til overnatningshotellet ved Ruhr-distriktet. Middag og overnatning.
Næste morgen går turen mod Calais i Frankrig, hvorfra vi med enten Eurotunnel eller færge kommer til
England. Efter en smuk køretur gennem de grønne, bakkede områder i Sydengland overnatter vi i den
sydvestlige del af landet.
3. dag: Sydwales og Irske hav
En flot køretur venter også i dag mod Irske hav. Vi skal igennem det sydwalisiske landskab og kører bl.a.
syd for nationalparken Brecon Beacons. Et enestående, bakkerigt område med en historie og en kultur, der
rækker mange år tilbage. Området er bl.a. kendt for kulminedrift. Midt på eftermiddagen sejler vi over Irske
hav mod Wexford. Vi overnatter omkring Dungarvan
4. dag: Mod Killarney via Jameson Whiskey Destilleriet og havnen i Cork
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Vi sætter kursen mod den stolte, gamle havneby Cork med alle dens kanaler og de maleriske kajer. Der er
her mulighed for både at komme med på rundvisning på det kendte Jameson Whiskey destilleri, og senere
et ophold i det dejlige havnemiljø i Cork. Herfra kører vi mod Killarney-området, hvor vi skal overnatte de
næste to nætter.
5. dag: The Ring of Kerry og Muckross House
Et af rejsens højdepunkter venter os i dag på den legendariske Ring of Kerry. Vi besøger bl.a. Muckross
House and Gardens, der nu er museum, hvor man kan få indsigt i, hvordan adels- og greveslægter har boet.
Der bliver lejlighed til en tur i parken, der er Irlands første nationalpark.
Vi fortsætter ad Ringen rundt om Kerry, der af mange bliver betegnet som det smukkeste Irland. Sidst på
eftermiddagen er vi tilbage ved vores hotel.
6. dag: Cliffs of Moher. The Burren
Fra området omkring Killarney går rejsen nu nordpå over Shannonfloden mod området omkring Galway. Vi
skal undervejs helt ud til Atlanterhavet for at besøge Cliffs of Moher. Her oplever vi klinter, der rejser sig
lodret op til 200 meter over havet over en strækning på ca. 10 km. Billet til Cliffs of Moher skal købes på
forhånd.Senere kører vi i det lige så specielle The Burren – gammel hævet havbund, hvor en helt speciel
vegetation har gode vilkår. Sidst på eftermiddagen kommer vi til vores hotel for de næste to nætter i
området Galway / Connemara
7. dag: Rundtur i Connemara og besøg hos landmand
Vi skal på rundtur i Connemara, et stort landskab mellem Corribsøen og Atlanterhavet, hvor det veksler
smukt mellem mose-, hede- og bjerglandskab. På grund af de ringe livsvilkår udvandrede et stort antal irere
fra dette område i midten af 1800-tallet. I Clifden besøger vi desuden en landmand, der fortæller om liv og
livsvilkår i det barske område. Sidst på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet.
8. dag: Mod Dublin via Clonmacnoise
På vores vej gennem det lavlandede moselandskab kommer vi til et af Irlands vigtige, religiøse
mindesmærker, klosteret Clonmacnoise, som vi naturligvis skal besøge. Først på eftermiddagen når vi
Dublin, hvor vi tager en orienterende byrundtur, inden vi kører til vores centralt beliggende hotel. Om
aftenen kan man f.eks. nyde det kulturelle liv i Temple Bar distriktet.
9. dag: Dublin
Vi besøger det enorme bibliotek Trinity College med Book of Kells, Nationalmuseet, der fortæller om Irlands
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historie helt tilbage til vikingetiden, og St. Patrick’s Cathedral, der er Irlands største kirke. Naturligvis bliver
der også tid på egen hånd til bare at nyde den dejlige, irske hovedstad.
10. dag: Over Irske hav gennem Nordwales til Sydvestengland
Efter morgenmad er formiddagen fri til spændende besøg i Dublins museer, café-slapperas og kiggeri på
menneskemylder. Du kan også tage med på bryggeribesøg på Guinness, der vel for irerne er, hvad
Carlsberg er for os. Billet til Guinness skal købes på forhånd. Først på eftermiddagen krydser vi Irske Hav. I
dag er aftensmaden ikke inkluderet på hotellet i ved Birmingham, og på færgen er der god tid og mulighed
for at købe tidlig aftensmad. Vi er fremme ved hotellet omkring kl. ti om aftenen.
11. og 12. dag: Sydvestengland - Midttyskland - Danmark
Fra Sydvestengland går turen over Den Engelske Kanal med Eurotunnel eller færge til vores hotel ved Ruhrdistriktet. Herfra tilbage mod Danmark.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

11.06.2023
22.06.2023
12 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse.Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse.Forplejning ifølge program.

15.895 Kr.
12.095 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med 10 x aftensmad og 11 x morgenmad, udflugter (ex.
entréer), udflugten til landmanden i Connemara, samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Cliffs of Moher: 99 kr.
Guinness Storehouse: 200 kr.
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
11.06.2023 - 12.06.2023
12.06.2023 - 13.06.2023
13.06.2023 - 14.06.2023
14.06.2023 - 16.06.2023
16.06.2023 - 18.06.2023

Mercure Hotel Duisburg City
Thistle Express Hotel Swindon
Lawlors Hotel
The Parkavon Hotel Killarney
McWilliam Park Hotel
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18.06.2023 - 20.06.2023
20.06.2023 - 21.06.2023
21.06.2023 - 22.06.2023

The Harcourt Hotel
Holiday Inn Express Nuneaton
PP-Hotel Grefrather Hof

Alle afgange på rejsen "Irland - Atlanterhavets grønne ø"
Afrejse
16.04.2023
14.05.2023
11.06.2023
09.07.2023
13.08.2023
10.09.2023
01.10.2023

Hjemkomst
27.04.2023
25.05.2023
22.06.2023
20.07.2023
24.08.2023
21.09.2023
12.10.2023

Dage
12 dage
12 dage
12 dage
12 dage
12 dage
12 dage
12 dage

Pris fra
10.995,11.795,12.095,12.195,12.195,12.095,10.995,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

