Rundreise i Irland.
Irland er et magisk sted. Øya har mange navn, som «den grønne øya», «smaragdøya» og Eire, som
betyr godt land, og alle passer like bra.
Vi flyr til Dublin og herfra skal vi gjøre en rundtur på den sørlige delen av øya. Vi besøker
Powerscourt Gardens, kåret til en av verdens tre vakreste hager og Glendaloug, de to sjøers dal-en
av Irlands vakreste destinasjoner. Videre skal vi til Waterford, som fremdeles er inspirert av
Vikingetiden, så til Cork-Irlands nest største by og Cliffs of Moher – på kanten av verden med sine
klipper som stuper 200 meter rett ned i Atlanterhavet. Dette er bare noen av høydepunktene på en
uforglemmelig tur til et merkverdig sted som vil stilne ditt sinn, inspirere ditt hjerte og fylle din
sjel. Bli med oss til Europas smaragd!
Søndag 22.september
Ankomst Dublin-Enniskerry
Bussen henter oss til avtalt tid og vi kjører til Gardermoen, der vi flyr til Irland og hovedstaden Dublin.
Vel fremme venter en skandinavisktalende guide på oss på flyplassen, og vedkommende skal være
med oss på hele turen. Ferden går først sørover mot grevskapet Wicklow. Vi besøker de kjente
hagene i Powerscourt Gardens før vi sjekker inn på hotellet i Enniskerry. Felles middag på hotellet.
Mandag 23.september
Enniskerry-Waterford
Etter en god, irsk frokost og utsjekk av hotellet fortsetter vi sørover. Underveis stopper vi på en
sauefarm og får se en bonde trene hunden sin til å gjete sauer. Det blir også tid til et stopp i
Glendaloug, «de to sjøers dal». I den bratte skråningen ligger en av Irlands mest stemningsfulle
klosterruiner. Klosteret ble bygget av St.Kevin på 500-tallet og vikingene plyndret det gjentatte
ganger.
I den vesle byen Laragh blir det lunsj på egenhånd og litt tid til å se seg om. Vel fremme i Waterford,
besøker vi Waterford Treasures. Her finner vi mye av Irlands vikingehistorie i form av Reginald`s
Tower (øyas eldste bygning), Christer`s Hall og middelaldermuseet. Innsjekk og middag på hotellet.
Tirsdag 24.september
Waterford-Cork
Frokost og utsjekk. I dag går ferden mot Cork og vi stopper underveis for whiskeysmaking på
Midleton Distellerie. Vel fremme i Cork gjør vi en runde i byen med bussen og så blir det lunsj og tid
på egenhånd ved The English market. Innsjekk og middag på hotellet.
Onsdag 25.september
Dagsutflukt til vestre Cork
Frokost på hotellet. I dag besøker vi Charles Fort, ca. en time fra Cork. Dette er en festning som ble
bygget av engelskmennene på 1670-tallet for å beskytte havnen i Kinsale. Det blir et stopp i den
vesle, koselige fiskebyen Kinsale, der vi spiser lunsj på egenhånd og ellers rusler rundt og nyter byen.
Kinsale er for øvrig kjent for å være Irlands gourmethovedstad.
Etter lunsj fortsetter vi langs The Wild Atlantic Way via Garrestown beach og til den fargerike byen
Timoleague. Der besøker vi Timoleague Abbey, som er ruiner fra et fransiskanerkloster fra slutten av
1200-tallet. På vei tilbake til Cork stopper vi i Clonakilty, der vi får litt tid på egenhånd. Felles middag
på hotellet.
Torsdag 26.september
Cork-Ennistymon
Frokost og utsjekk av hotellet. Vi kjører til Blarney Castle rett utenfor Cork. Folk fra hele verden
kommer til denne borgruinen for å se den myteomspunne Blarneysteinen. Å kysse steinen er en
gammel tradisjon, som man tror skal gi magisk veltalenhet. I det samme området kan man også
besøke Blarney Wollen Mills, en stor butikk som selger irsk håndverk, klær og souvenirer.
Vi drar så vestover og etter halvannen time stopper vi i den vesle, pittoreske byen Adare for lunsj på
egenhånd. Det er times kjøring igjen til vi er på hotellet i Ennistymon, der sjekker vi inn og spiser
felles middag.
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Fredag 27.september
Ennistymon-The Burren, Cliffs of Moher/Dublin
Frokost og utsjekk av hotellet. I dag utforsker vi Burrenregionen, som er et vidstrakt klippeområde I
grevskapet Clare. Her finnes et unikt botanisk miljø, som til tross for ingen trær og karrige forhold er
hjem for både middelhavsvekster og sjeldne alpine blomster. Ruiner av slott, festninger og
forhistoriske plasser preger landskapet her.
Dagens høydepunkt er Cliffs of Moher. Disse dramatiske klippene reiser seg ca.200 meter rett opp av
havet over en strekning på 8 kilometer. Det finnes et besøkssenter og flere stier man kan følge langs
klippekanten. Vår tur fortsetter langs den ville kysten, over Black Head (som er en spesiell
kalksteinsformasjon, øde beliggende) og forbi byen Doolin, som er et møtested for regionens
folkemusikere. Veien tar oss så rett til Dublin. Innsjekk på hotellet og middag på en hyggelig pub i
nærheten.
Lørdag 28.september
Dublin
Frokost på hotellet. Vi begynner dagen med en sightseeing og besøker noen av byens interessante
attraksjoner og områder. Det blir også en tur innom det kjente Guinnessbryggeriet, der man kan ta
seg en pint av det svarte ølet oppe i 7.etasje.
Lunsjen spiser vi på egenhånd, resten av ettermiddagen brukes etter eget ønske. På kvelden kjører vi
til avskjedsmiddagen på The Merry Ploughboys Pub, der vi får god mat og drikke, tradisjonell
underholdning og dans.Dette blir en minneverdig kveld!
Søndag 29.september
Hjemreise til Oslo
Vi kjøres til flyplassen til avtalt tid. Vel hjemme på Gardermoen møter en buss oss for å kjøre tilbake
til påstigningsstedet.
Pris pr. person kr.17.500,- som inkluderer:
 Transfer påstigningsstedet – Gardermoen tur/retur
 Fly Gardermoen – Dublin tur/retur inkludert skatter og avgifter
 Bussreisen i Irland med lokal buss og sjåfør
 Sju netter på hotell i dobbeltrom med irsk frokost
 Fem middager
 En tre-retters middag på Merry Ploughboys Pub inklusiv underholdning
 Entre Waterford Treasures
 Entre Midleton Distillery
 Entre Charles Fort
 Entre Timoleague Abbey
 Entre Blarney Castle
 Entre Cliffs of Moher
 En enkel pubmiddag på The Barge i Dublin
 Entre Guinness Storehouse
 Skandinavisktalende guide på hele reisen utenom til Merrry Ploughboys og siste dagen
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.380,Avbestillingsforsikring kr. 875,-
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