Irland – 8 dage Rh
22.05 – 29.05.2019
Onsdag den 22. maj 2019
kl. 07.10 Aalborg lufthavn, mødetid
kl. 08.40 Fly Aalborg - København
kl. 09.25 København, ankomst
kl. 10.30 Fly København - Dublin
kl. 11.45 Dublin, ankomst
Efter ankomst kører vi mod vest. Vi gør holdt i
den lille by Kilbeggan, hvor vi besøger et
gammelt og intimt whiskydestilleri. Vi hører om
produktionen og smager naturligvis på varen.
Entré og smagning ca. EUR 14,00
Ballina, middag
Torsdag den 23. maj 2019
Ballina, morgenbuffet
Achill Island
På øerne oplever det autentiske og traditionelle Irland. På Achill Island foregår alt i sit eget
tempo, vi kører ud i stilheden mod Achill
Sound. Det er naturen der er i centrum og vi
gør et holdt i den såkaldte Deserted Village,
der blev forladt under hungersnøden og ved
en af strandene på øen. Vi er tilbage i Ballina
over middag. Tid på egen hånd til at nyde den
hyggelige by.
Ballina, middag

Cliffs of Moher
Turen bringer os gennem en helt anderledes
og barsk natur, The Buren, der er et kalkstensområde, der kun giver lave vækster
mulighed for at gro. Herpå venter endnu et
naturfænomen – efter manges opfattelse
endda Irlands mest betagende, The Cliffs of
Moher. Entré til The Cliffs of Moher er inkluderet. Vi krydser floden Shannon, hvor vi med
lidt held under overfarten kan se delfiner, der
springer. Herefter kører vi mod en af Irlands
livligste byer, Tralee. Km 270
Tralee, middag – efter middagen er der bestilt
billetter til Riverdance show.

Søndag den 26. maj 2019
Tralee, morgenbuffet
Ring of Kerry
Vi oplever et af turens højdepunkter, Ring of
Kerry, på en heldags udflugt rundt om Kerryhalvøen. Klimaet herude er påvirket af Golfstrømmens mildnende virkning, og næsten alt
kan gro her. Om formiddagen gør vi holdt ved
fårehyrden, Brendan, der viser os, hvorledes
han er i stand til at bruge hundene til at drive
fårene rundt i terrænet - en oplevelse man
må have med, når man er i Irland. EftermidFredag den 24. maj 2019
dagen byder på ophold i den hyggelige by,
Ballina, morgenbuffet
Sneem, og en køretur gennem Killarney NatiConnemara
onalpark, hvis naturskønhed er enestående.
Dagens rundtur går gennem det smukke Con- Rutens sidste del byder på bjergkørsel af
nemara. Området er kendt for dets 12 bjergallersmukkeste slags. Efter aftensmaden kan
toppe, der i den rette belysning får et lilla
Kerrys berømte aftenliv opleves, idet de
skær, samt dets dale, helligsteder og floder. Vi mange pubber med levende musik er et bebegynder med at nyde udsigten over Clew
søg værd. Km 170.
Bay og Irlands hellige bjerg, Croagh Patrick,
Tralee, middag
og kører igennem det smukke landskab mod
Mandag den 27. maj 2019
Louyisburgh. Det bringer os frem til Irlands
eneste fjord, Lillary Habour, hvor vi gør holdt i Tralee, morgenbuffet
Dublin
byen, Leenaun. Her er der gode muligheder
for køb af kvalitets uldvarer. Ved klosteret,
Vi forlader Traleetidligt og kører mod Dublin.
Kylemore Abbey, gør vi et længere ophold.
Undervejs passerer vi landsbyer, hvis husfaKlosteret markerer den rigdom, som kirke
cader er meget farverige. Vi når Dublin først
samt godsejere besad. Disse evnede at finde på eftermiddagen og kører en lille byrundtur i
de flotteste og mest betagende scenerier. Den denne spændende og meget levende hovedengelske park og havebør opleves. Om efter- stad. Vi overnatter centralt i Dublin i gåafmiddagen gøres holdt i den gæliske by, Clifstand fra O’Connell Bridge og Temple Barden, og derefter køres tilbage til Ballina. Om
området, hvis brolagte gader i sig selv er en
aftenen er der mulighed for at strække benene oplevelse. Om aftenen kan vi opleve irsk
langs floden Moy River og nyde en øl på pub- folkemusik og sang, Guinness og gylden
berne i midtbyen. Km 180.
whisky – nogle af de ingredienser, der indgår
i et vellykket Dublin-besøg. Km 320.
Lørdag den 25. maj 2019
Dublin, middag
Ballina, morgenbuffet

I samarbejde med

Tirsdag den 28. maj 2018
Dublin, morgenbuffet
Dublin på egen hånd
Dagen er til fri afbenyttelse i Dublin.
Byen byder på både gode shopping
muligheder og kulturelle oplevelser.
Besøg f.eks. Jameson Whiskydestilleriet i hjertet af byen eller smut indenom
en pub i Temple Bar og nyd en kølig
Guinness med tilhørende irsk folkemusik.
Dublin, middag
Onsdag den 29. maj 2019
Dublin, morgenbuffet
Bustransfer til Dublin lufthavn
kl. 10.25 Dublin lufthavn, ankomst
kl. 12.25 Fly Dublin – København
kl. 15.35 København ankomst
kl. 17.45 Fly København – Aalborg
kl. 18.30 Aalborg, ankomst
Inkluderet:
Fly Aalborg – Dublin t/r
Bustransport jf. program
7 overnatninger på gode hoteller
7 x morgenmad
7 x aftensmad
Udflugter ifølge program ekskl. entreer
Entré til Cliff of Moher
Riverdance
Dansk rejseleder
Bureaumoms iht. nye regler pr.
01.01.2011
Bidrag til rejsegarantifonden
Udvidet rejsebureauansvarsforsikring i
henhold til lov om pakkerejser
Pris:
Arrangement ved min. 30 personer
Kr. 9.195,00
Arrangement ved min. 40 personer
Kr. 8.995,00
Tilmelding:
Elly Ørnberg på tlf 21761628 eller mail
elly@oernberg.dk
Husk at sørge for gældende afbestillings- rejseforsikringer

