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Irland

Irland gör verkligen skäl för sitt epitet ”den gröna ön”. Med berg och dalar, mjuka kullar, karga och dramatiska kustremsor
bjuder ön på fantastiska naturupplevelser. Lägg till vänliga och öppna människor, spännande historia, en alldeles speciell
pubkultur med musik och dans. Kort sagt, här finns allt för alla smaker. Följ med oss och upplev Dublin, whiskeyn, den
svarta ölen Guiness och vackra västkusten med bl a Cliffs of Moher, Connemara och Ring of Kerry.
Dag 1 Arlanda – Dublin- Galway

Dag 2 Utflykt Connemara

Vi flyger till Dublin under förmiddagen dit vi
beräknas anlända klockan 11.00. Vi önskas
välkomna av vår reseledare/lokalguide och
börjar vår färd västerut mot Galway men först
stannar vi till i det lilla samhället Kilbeggan.
Kilbeggan Distillery är det äldsta aktiva
destilleriet i världen, grundat redan 1757. Vi
gör en rundtur genom destilleriet och får
höra dels om irländsk whiskey-historia och
dels om hur livet kunde te sig förr i världen.
Självfallet blir det tillfälle till avsmakning.
Vi fortsätter till Galway vars befolkning till
stor del pratar gaeliska och har tvåspråkiga
skyltar. I centrum finns stadens kullerstens
belagda huvudgata Shop Street med butiker
och cafeér. Middag på vårt hotell. [ ca 21 mil ]

Frukost innan vi sätter oss i bussen för en
härlig tur ut till Connemaras Nationalpark,
en av Irlands naturskönaste platser, ett glest
befolkat område med en otroligt vacker
sönderskuren kust. Vi kommer till Clifden
med enastående läge, stannar i Letterfrack
där den bästa hemslöjdsaffären på Irland lär
finnas. I skydd av Twelve Bens sluttningar,
ligger också det romantiska slottet Kylemore
Abbey som idag är ett kloster. Kylemore
Abbey ligger vid en vacker sjö och byggdes
ursprungligen som familjebostad åt Mitchell
Henry år 1871. Det blev senare ett kloster när
det köptes av nunnor som flydde från första
världskrigets Belgien och idag är klostret en
av Irlands främsta sevärdheter och en fantas

30

tisk dagsutflykt. Vi får en visning av klostret
och trädgården Victorian Walled Garden,
halva trädgården består av rabatter och den
andra använder nunnorna för att odla frukt
och grönsaker. Vi åker runt den fiskrika sjön
Lough Corrib tillbaka till Galway och vårt
hotell för en stunds avkoppling innan mid
dagen. [ ca 18 mil ]

Dag 3 Galway – Tralee
Efter frukost går resan söderut till en av
Irlands mest berömda och natursköna
utsiktsplatser, Cliffs of Moher. Här stupar
klipporna 200 meter rakt ner i Atlanten. Vi
åker vidare genom det vackra landskapet
och förbi den populära semesterstaden
Lahinch med sin fina strand. Vi kommer fram
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till Bunratty Castle, ett medeltidsslott med
autentisk miljö, beläget strax utanför Lime
rick. Här får vi en guidad visning av slottet
som har en tusenårig historia. Efter slotts
visningen ges tid för lunch och möjlighet
att besöka de olika utställningarna och buti
kerna. På kvällen anländer vi till gemytliga
”Rosenstaden” Tralee, känd från sången ”the
Rose of Tralee” och vårt hotell där vi stannar i
två nätter. Under någon av dagarna kommer
tillfälle att ges för en promenad i den vackra
rosenträdgården. [ 25 mil ]

Dag 4 Utflykt Ring of Kerry
Efter frukost gör vi en utflykt runt den
natursköna halvön Iveragh. Vi följer de
smala vägarna runt ”the Ring of Kerry” m
 ed
de fängslande berg- och kustlandskapet
med fiskebyar. Irlands högsta bergskedja
Macgillycuddy´s Reeks och Killarney
National Park med vilt växande Rhodo
dendron, Fuchsia och palmer. Vi gör ett
besök vid Kerry Bog Village som visar hur en
irländsk by kunde se ut på 1700-talet. Här
finns tillfälle att prova en äkta Irish Coffee.
Naturligtvis ingår även ett besök hos en
fårfarmare med en fascinerande sheepdog
show. Tidig kväll är vi åter på vårt hotell för
middag och lite sömn. [ 20 mil ]

Dag 5 Tralee – Kilkenny – Dublin
Vi säger adjö till västkusten och styr kosan
mot Dublin igen. Adare ligger i regionen
Limerick och anses vara Irlands ”sötaste
stad”, med sina färgglada blomprydda hus
och välbevarade halmtäckta stugor. Här väl
jer många att gifta sig och Adare räknas ofta
som en världsarvsstad.
Kilkenny är den enda stad på Irland som
inte berörs av tidvattnet. Staden är känd för
sina vackra medeltida byggnader och staden
domineras av den stora borgen från 1200talet. Här får vi tid att äta lunch och bekanta
oss med orten. Staden har stor dragnings
kraft på turister genom sitt vackra läge vid
ett romantiskt sjösystem och mycket omväx
lande berg bortom sjöarna. Kilkenny har gett
namn åt den goda mörka ölen så givetvis
gör vi ett trevligt stopp vid Smithwicks
Experience, där vi får en guidad rundtur
och får veta mer om hur man tillverkar ölen
Smithwicks. Vi bjuds även att smaka denna
kanske lite mindre kända öl. Vi fortsätter
sedan mot Dublin och vårt hotell för middag.
Kanske någon hittar till Dublins nöjeskvarter
som heter Temple Bar. [ ca 36 mil ]

Dag 6 Dublin
Efter frukost gör vi oss redo för en intressant
stadsrundtur. Dublin som ligger vid floden

Liffey är landets största stad. Här finns
mycket av den georgianska arkitekturen från
1700-talet, katedraler, Trinity College och
naturligtvis en mycket intressant historia.
Eftermiddagen tillbringar vi på egen hand.
Kanske lockar ett besök på det nyöppnade
utvandrarmuseet EPIC, som berättar den
dramatiska historien om de människor som
har lämnat ön Irland, hur dessa människor
spred sig runt om i världen och hur de
påverkat och formade världen. På kvällen
samlas vi och tar en kort promenad på 1,5
km till Arlington Hotel där vi får njuta av en
god middag tillsammans med keltisk sång,
musik och dans.

Dag 7 Dublin – hemorten
Frukost och avfärd till flygplatsen där vi
under förmiddagen tar flyget tillbaka till
Sverige. Beräknad ankomst på Arlanda
14.00. Fyllda av upplevelser längtar vi redan
tillbaka till den gröna ön.

FAKTA OM RESAN
AVRESA: 19 augusti, 7 dagar
PRIS: 13 990 kr
I PRISET INGÅR: Reguljärflyg Arlanda –

Dublin t/r, bussresa i Irländsk buss, del i
dubbelrum, sex frukost, sex middag varav
en middag med keltisk show, alla utflykter
enligt program, inträde till Kilbeggan
Distillary med avsmakning, Kylemore
Abbey, Cliff of Moher, Bunratty C
 astle, Kerry
Bog Village, Sheepdogshow, Smithwicks
Experience med avsmakning, reseledare

TILLVAL / PERSON: Enkelrum 3 135kr
Bussanslutning till Arlanda t/r 200kr
VALUTA: Euro
LOGI: Clayton Hotel, Galway

Earl of Desmond Hotel, Tralee
Maldron Hotel Parnell Square, Dublin

FLYGTIDER: SAS Stockholm – Dublin
kl. 09.15, retur Dublin – Stockholm kl. 10.15
PÅSTIGNINGSORTER: Tabell Arlanda
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