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Irland - en reise i sagnets land
 
31. mai – 7. juni 2010 
 
Bli med til Europas vakreste øy og gled deg over storslagen natur, spennende kultur og masse frisk 
luft. Her finner vi alt fra storbypuls i Dublin til små maleriske landsbyer, og overalt vil vi møtes med 
varme smil og den gjestfrihet som denne øya er kjent for. 
 
 
Mandag 31. mai   Hjemsted – Dublin – Limerick (ca. 191 km) 
Avreise fra hjemstedet til Gardermoen hvor det kl. 1005 blir fly til Dublin. Ved 
ankomst Dublin kl. 1120 blir vi møtt av buss og norsktalende guide og vi setter kursen 
mot Limerick. Vi stopper underveis og spiser lunsj. Vel fremme i Limerick tar vi inn 
på vårt hotell, Strand Hotell Limerick (4-stjerners) og møtes til en velkomstdrink før 
middagen på hotellet.  www.strandhotellimerick.ie 
 
Tirsdag 1. juni  Utflukt til Moherklippene og Bunratty Castle 
Etter en god irsk frokost tar vi fatt på dagens utflukt. Vi kjører nordover i grevskapet 
Claire ute ved vestkysten, et vidstrakt månelandskap med opptil 200 arter av sjeldne 
planter og blomster. Her stuper de kjente Moherklippene 200 meter ned i 
Atlanterhavet, og utsikten er fantastisk. Herfra kan man skue de tre Aran-øyene, 
Connemara fjellene samt de mange sjøfuglene som holder til her hele sommeren.  
Til slutt i dag skal vi besøke Bunratty Folk Park, hvor man har gjenskapt det irske 
dagliglivet på 1900-tallet. Her har man gjenskapt fiskerens og håndverksmannens 
hytter med halmtak til den minste detalj og skuespillere i kostymer utgir seg for å 
være forskjellige karakterer for å gi liv til dette skapte dagliglivet. 
Lunsj i løpet av dagen. Vi er tilbake på vårt hotell i Limerick utpå ettermiddagen, og 
her får vi også servert kveldens middag 
 
Onsdag 2. juni  Utflukt til Kerry, Killarney og Muckross Garden. 
   Middelaldermiddag på Bunratty Castle. 
Dagens utflukt går til Killarney. Vi kjører via den pittoreske landsbyen Adare, 16 km 
sørvest for Limerick. De sjarmerende stuene med halmtak som utgjør en del av 
landsbyen, ble bygd av den tredje Jarlen av Dunraven i 1820-årene. I dag er disse for 
det meste utsalg for håndverk og keramikk samt restauranter.  
Videre på vei til Killarney får vi oppleve fantastisk natur og flotte utsiktspunkter. 
Ved ”Molls Gap” ser vi Killarneys vakre innsjøer, og den mest fotograferte utsikten 
får vi fra ”Ladies View”. Killarney er av en irsk dikter kalt ”Skjønnhetens hjem og 
Himmelens speilbilde på jord”. Vi kjører med hester og vogner (6 seters vogner) 
gjennom den vakre naturen i Killarney National Park til Muckross Garden. Parken er 
et syn, der Rhododendron er i full blomst på denne tiden av året. Lunsj i løpet av dagen.  
Om kvelden blir vi hentet med buss og vi kjører til Bunratty Castle til en middelaldermiddag. Her får 
vi servert mjød, før vi samles i The Great Hall fra 1500 tallet.  
Her blir det middag på ekte riddervis, mens musikanter i historiske drakter underholder med spill og 
sang. Busstransport tilbake til vårt hotell i Limerick om kvelden. 
www.shannonheritage.com/Entertainment/BunrattyCastleBanquet/BanquetProgramme/ 
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Torsdag 3. juni Utflukt til Galway 
Frokost på hotellet. I dag setter vi kursen mot Galway, som er Irlands svar på Kragerø. Kystbyen er en 
småby i europeisk målestokk, men blant de største i Irland. Siden 60- og 70-årene har Galway vært 
kunstnernes paradis. Vår guide tar oss med på en interessant bysightseeing. Det blir også besøk ved 
Galway Cathedral, ett av de største og mest imponerende bygninger i Galway. Deretter blir vi med på 
”Corrib Cruise” – en båttur på Irlands største innsjø; Lough Corrib. Og dette er vel den mest 
avslappende måten å se Galway og dens omgivelser på!  
Lunsj i løpet av dagen.  Vi returnerer til Limerick utpå ettermiddagen, og møtes til en felles middag på 
hotellet om kvelden 
 
Fredag 4. juni   Limerick – Kildare – Dublin 
Frokost på hotellet. Vi tar farvel med Limerick for denne gang og tar plass i bussen for å kjøre tilbake 
til Dublin. Underveis stopper vi i Kildare hvor vi besøker den kjente ”Irish National Stud and Japanese 
Gardens”. Irland er kjent for sine fullblodshester og her får vi anledning til å studere disse dyrene på 
nært hold. Den Japanske hagen ble anlagt mellom 1906 og 1910 og er et symbol på menneskelivet.  
Vi spiser lunsj i løpet av dagen. Vel fremme i Dublin, tar vi inn på vårt hotell, Academy Plaza Hotell, 
og samles til felles middag om kvelden. www.academyplazahotel.ie 
 
 
Lørdag 5. juni   Sightseeing i Dublin 
Frokost på hotellet. I dag skal vi bli bedre kjent med Irlands hovedstad. Den nordlige 
delen av byen tilbyr mange kjente ”severdigheter” som O’Connell Street, Custom 
House og Phoenix Park, Europas største offentlige park. Sørsiden er tilsynelatende 
mer ”sofistikert” med luksuriøse butikker og vakre boligområder. Vi besøker blant 
annet St. Patrick’s Cathedral, bygget i 1213, og som er den største katedralen i Irland. 
Vi får også et interessant og ”smakfullt” besøk på ”Old Jameson Distillery” – som 
ligger i hjertet av det gamle Dublin. Irsk whisky har sine røtter helt tilbake til det 6. 
århundrede, og her kan vi følge den fascinerende prosessen med hvordan whisky blir 
til. Selvsagt blir det smaksprøver i Jameson Bar! Vi skal også besøke Guinness 
Storehouse. Lunsj i løpet av dagen.  Middag og overnatting på vårt hotell.  
 
 
Søndag 6. juni    Dublin – Irsk aften 
Frokost på hotellet. Dagen er fri til egen disposisjon. Om kvelden samles vi til 
tradisjonell Irsk aften med Riverdance show, musikk og deilig mat på den 
berømte "Merry Ploughboys" Pub. Det blir busstransport til og fra restauranten 
 
 
Mandag 7. juni  Dublin – Gardermoen  
Etter tidlig frokost blir det buss ut til flyplassen for å gå om bord i flyet som  
kl. 1210 bringer oss tilbake til Oslo, ankomst kl. 1520. Busstransport tilbake til 
hjemstedet fra flyplassen.  
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Pris pr. person:  Kr.15 500,- ved 30 - 40 deltakere 
    Kr.17 100,- ved 20 - 29 deltakere 
 
 
Prisen inkluderer:  Busstransfer hjemsted - Gardermoen t/r 

Flybilletten Oslo – Dublin t/r inkl. flyskatter 
7 netter i doble rom på 3- og 4-stjerners hotell 
6 lunsjer inkl. drikke 
7 frokoster og 5 middager inkl. drikke på hotellene 
2 middager med underholdning 
Busstransport og norsktalende guide i henhold til program, dvs. guide 
er med gruppen alle dager bortsett fra de to siste dagene i Dublin. 
(Om ikke norsktalende guide er tilgjengelig, blir det engelsktalende.) 
Alle utflukter som beskrevet 
 
 
Inngang til Bunratty Castle, Galway Cathedral, Corrib Cruise, Irish 
Stud /& Japanese Gardens, St. Patrick’s Cathedral, Old Jameson 
Distillery og Guinness Storehouse 
Hest-og vogn transport til  Muckross Gardens 
Middelalderbankett med middag og underholdning på Bunratty Castle 
inkl. drikke og busstransport t/r 
Irsk aften med middag og underholdning på Merry Ploughboys, inkl. 
drikke og busstransport t/r 

 
Enkeltroms tillegg:  Kr. 2 830,- 
 
 
 
Vi tar forbehold om evt. prisjusteringer som skyldes endringer i valuta, drivstofftillegg samt 
skatter og avgifter.  
 
 
 
 
 
 
 
Påmelding til en av disse: 
Marie Louise Berg       Astrid Skjeflo   Else-Mari  Kvarberg 
63 87 6444    99 46 26 77           63 87 6495   90 99 26 32             63 84 0534    91 19 63 67 
 
 
 
 
Oppdatert: 9. oktober 2009  


