
Irland runt flyg t/r

BESKRIVNING

Irland runt 

6 dagar

&rdquo;En främling är en vän, som du ännu inte

träffat!&rdquo; I detta talesätt döljer sig det vänliga och

gästfria sätt med vilket irländaren tar emot en besökare.

En resa till Irland är ett överraskande äventyr, det

säregna landskapet med det hjärtliga folket är en

upplevelse man sent glömmer. 

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 2.660:-

Anslutningsbuss till Kastrup t/r: 500:-

Allt detta ingår:

Flyg i turistklass Köpenhamn-Dublin. Bussresa enligt

program (observera att man får själv ta sig till och från

flygplatserna). Del i dubbelrum med halvpension, d.v.s.

middag dag ett t.o.m. frukost dag sex. Entré till Cliffs of

Moher, Powerscourt Estate & Garden.

Reseledarservice, vägskatter och moms. Vi reserverar

oss för ändrade flygtider och flygpriser.

 

 



Dag 1 Hemorten – Dublin

Vi flyger från Kastrup till Dublin på morgonen. Här väntar en irländsk buss på att ta oss runt på den gröna ön. Men vi

börjar med Dublin. Dublin grundades av vikingarna i mitten av 800-talet. Staden är full av kultur, historia och affärer. Här

kan vi bland annat se de två katedralerna St Patrick´s och Christ Church. Trinnity College, Parken och Temple Bar

området får vi förstås inte heller missa. Vi kommer att bo en natt i Dublin på Academy Plaza Hotel där vi även äter

middag. Men sen kanske någon väljer att ta sig ut till Temple Bar. Här står glädjen alltid högt i tak och musiken

strömmar ut mellan charmiga gamla husen.

Dag 2 Dublin - Galway

Nu ger vi oss hän Irland och färdas tvärs över den gröna ön men innan vi kör in till vårt hotell i Galway gör vi en rundtur

genom en av Irlands naturskönaste och vildaste delar, Connemara Nationalpark och Joyce Country. Vi åker i ett glest

befolkat område med en otroligt vacker sönderskuren kust med fina sandstränder mellan klipporna. Befolkningen har

främst livnärt sig på fiske och torvframställning då marken i området är mycket stenig.  Här i skydd av Twelve Bens

sluttningar, ligger också det romantiska slottet Kylemore Abbey som idag är ett kloster. Sent på eftermiddagen kommer

vi till västkustens viktigaste hamn- och fiskestad, Galway. Här bor vi en natt utanför stan på Oranmore Lodge Hotel.

Cirka 40 mil.

Dag 3  Galway - Tralee

Idag väntar färd genom väldigt skiftande natur trots att vi inte färdas någon längre sträcka. Vi lämnar Galway på

morgonen och tar oss ut på en vid kalkstens platå vid namn the Burren. Härifrån fortsätter vi till de mäktiga klipporna

Cliffs of Moher som stupar 200 meter rakt ner i Atlanten. Vi gör en promenad för att känna vinden och försöka fästa

denna fantastiska utsikt på ett foto. Färden fortsätter på smala vackra vägar ner till Irlands längsta flod, Shannon.

Dagens slutmål är staden Tralee där övernattning och middag väntar på Brandon Hotel. Hotellets centrala läge lockar

säkert till en promenad på stan efter middagen. Cirka 20 mil.

Dag 4 – Tralee - Cork

Vi lämnar Tralee på morgonen för färd längs den berömda Ring of Kerry. Här får vi uppleva några av de vackraste havs-

och bergsutsikter man kan tänka sig. Tack vare golfströmmen är här ett milt klimat som tillåter subtropiska växter i det

fria, vilket vi bl.a. upptäcker i den exotiska trädgården vid Muckross House. Här finns det möjlighet att gå runt och titta

samt äta lunch. Vi åker sedan vidare till Cork där vi ska bo centralt på Vienna Woods Hotel. Cirka 25 mil

Dag 5  Cork - Newtownmountkennedy

Då var det dags att vända norrut igen och vi kör mot nord ost. Vi gör en paus vid de storslagna ruinerna vid Rock of

Cashel innan ni fortsätter mot Wicklow mountains. Wicklow bergen kallas ibland för Irlands trädgård då de är täckta av

torv och därmed har en rik flora. Här reser vi genom Glendalough som betyder dalen mellan de två sjöarna. Hit åkte

munken St Kevin för att finna ro på 500-talet. Han fann det och grundade ett kloster, som grundade ett destilleri också

vidare. Idag är det pilgrimer och turister som söker skönheten och lugnet i platsen. Klostret är i ruiner och destilleriet har

blivit ett hantverksprojekt för några lokala whiskyentusiaster men naturen har inte förlorat sin kraft.



Vi fortsätter sedan till Enniskerry. Här ligger Powerscourt slott och trädgårdar med kanske Irlands vackraste trädgård.

(National Geographic har till och med utnämnt den till världens tredje vackraste). Här återfinns bland annat landets

högsta vattenfall och en stilren japansk trädgård. Är man mer intresserad av whisky så finns det även ett destilleri. Vi

fortsätter sedan  till Newtownmountkennedy där övernattning och middag väntar på Parkview Hotel. Ca 30 mil.

Dag 6 Newtownmountkennedy – Hemorten

Då var det dags att ta farväl av detta vackra land. Vi har fått se mycket även om vi inte rört oss över några större ytor,

och vi kommer att bära med oss bilderna och minnena långt efter det att vi gått av planet på Kastrups flygplats. För idag

tar de som valt att flyga tur och retur flyget hem från Dublin vid lunchtid efter en underbar vecka på den gröna ön.

HOTELLFAKTA
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