
Irland runt flyg/buss

BESKRIVNING

Irland runt med Nordirland

flyg/buss - 11 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. På vår rundresa får vi

dessutom uppleva Nordirland med det fascinerande

naturfenomenet Giants Causeway.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flyg i turistklass Köpenhamn-Dublin. Resa i modern

helturistbuss med alla bekvämligheter. Del i dubbelrum

med halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost

dag elva. Del i utsides dubbelhytt . Entré till Bushmills

med provsmakning. Entré till Giants Causeway samt

Cliffs of Moher.  Färjor, serviceavgifter, vägskatter och

moms. Reseledare, utflykter enligt program. Vi

reserverar oss för ändrade flygtider och flygpriser.

Resan finns även på 8 dagar med flyg t/r, läs mer

här &#10152;

 



Dag 1  Hemorten - Belfast

Efter uppsamlingen i Skåne kör vi över bron till Kastrup varifrån vi flyger till Dublin. Här väntar vår buss på att ta oss runt

på den gröna ön. Vi tar oss norrut upp till Nordirlands huvudstad, Belfast. Staden kantas av höga berg, Cave Hill

kullarna. På dem ståtar även slottet. På vår stadsrundtur ser vi de originella utsmyckningarna som pryder de rikt

dekorerade husen. Vi ser även de stora kranarna i hamnens varv, det var här Titanic byggdes en gång i tiden. Vi bor en

natt i Belfast på Maldron Hotel Belfast City Centre. Efter middagen lockar kanske en promenad i katedralkvarteren med

flera trevliga barer och en glad stämning. Cirka 16 mil.

Dag 2  Belfast - Letterkenny

Efter frukost lämnar vi Belfast och färden går norrut mot den omtyckta semesterorten Ballycastle. Vi följer nu den vackra

kusten ner till naturfenomenet Giants Causeway. Här ser vi cirka 40.000 sexkantiga pelare av basalt som reser sig upp

ur havet i olika formationer. Vi stannar så man kan gå runt och titta på detta otroliga fenomen som uppstått genom ett

underjordiskt vulkanutbrott för cirka 60 miljoner år sedan. Här ute i den lilla orten Bushmills besöker vi också landets

äldsta ännu fungerande destilleri. Produktionen ser ungefär ut som när de började för 400 år sedan och drycken

behandlas som en kär gammal vän, som man gärna spenderar mycket kvalitetstid samman med. Vi följer sedan kusten

förbi Londonderry till Letterkenny och Mount Errigal Hotel där middag och övernattning väntar. Cirka 20 mil.

Dag 3  Letterkenny - Galway

Nu vänder vi söderut mot Donegal. Här följer vi Donegal Bay och kör sedan söderut förbi Sligo ner till västkustens

viktigaste hamn- och fiskestad, Galway. Vi försöker komma ner i god tid så vi kan njuta så mycket som möjligt av denna

charmiga stad, vackert belägen vid Galway Bay med bra shopping och trevliga pubar med levande musik. Här ska vi bo

i två nätter i utkanten av staden på Flannery´s Hotel Galway. Cirka 25 mil.

Dag 4  Galway

Dagen skall vi ägna åt en rundtur i en av Irlands naturskönaste och vildaste delar, längs kusten genom 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. Vi får möjlighet att besöka den vackra parken innan vi fortsätter till Leenaun. På eftermiddagen är vi tillbaks i

Galway som ligger vackert vid floden Corrid och kan nu utforska de smala vindlande gränderna med dess pubar och

butiker som inbjuder till trevlig shopping. Cirka 17 mil.   

Dag 5  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 längs kusten på smala vackra vägar ner till Irlands längsta flod,



Shannon som vi färjar över till Tarbert. Det är sedan inte långt kvar till Tralee där övernattning och middag väntar på

Brandon Hotel. Cirka 22 mil.

Dag 6  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. Nästa besök på vår väg är det vackra Blarney Castle med den berömda Blarney Stone. Om man kysser

den får man vältalighetens gåva, något som de flesta irländare måste ha gjort! För de som redan har ordets gåva finns

en gigantisk souvenirshop. Vi åker sedan vidare till Cork där vi ska bo en natt på Rochestown Park Hotel. Cirka 25 mil

Dag 7  Cork - Dublin

Då var det dags att vända norrut igen. Vi gör en paus vid de storslagna ruinerna vid Rock of Cashel innan ni fortsätter

på motorvägen in till Dublin. Väl framme ägnar vi resten av dagen åt Irlands huvudstad. Dublin grundades av vikingarna

i mitten av 800-talet. Staden är full av kultur, historia och affärer samt naturligtvis stadens stolthet, bryggeriet Guinness.

Vi gör en rundtur i staden, innan vi tar oss ut till Maldron Hotel Tallaght för middag och övernattning. Ca 26 mil.

Dag 8  Dublin - Frodsham

Efter frukost säger vi farväl till den gröna ön och tar färjan mot Wales och Holyhead. Vi åker längs kusten förbi

badorterna genom det vackra Wales. Vi gör ett stopp vid stationen med det längsta namnet i världen, 58 bokstäver

innan vi söker oss in i England till den vackra Tudor staden Chester. Här gör vi en promenad genom den vackra

muromgärdade korsvirkesstaden med sina långa affärsarkader. Vi tar oss sedan den sista biten ut till Frodsham där

middag och övernattning väntar på BW Forest Hills Hotel. Cirka 15 mil.

I dag tar vi farväl av våra gäster som valt 8 dagarsresan med flyg t/r och de flyger från Dublin till Köpenhamn vid

lunchtid. 

Dag 9   Frodsham - Newcastle

Färden går idag norrut förbi Liverpool och in det vackra Lake District. Vid Carlisle viker vi österut och följer Hadrianus

muren som i många år var gränsen mot skottarna ända bort till Newcastle. Här tar vi på kvällen DFDS Seaways

bekväma fartyg mot det Europeiska fastlandet. Ombord låter vi oss väl smaka av den dignande buffén innan vi avslutar

kvällen i nattklubben eller kanske hos trubaduren i baren. Cirka 33 mil. 

Dag 10  Amesterdam - Bremen

Efter frukost lägger vi till i Ijmuiden utanför Amsterdam. Vi får nu ett smakprov av vad Holland har att erbjuda och åker ut

på vallen för att se hur man gjort för att skydda sina landområden. Resan fortsätter över gränsen in i Tyskland till den

charmiga, gamla Hansastaden Bremen. Här finns det möjlighet att se den fantastiska Rådhusplatsen, de pittoreska



gamla gränderna i fiskekvarteren Schnoorviertel eller bara flanera på stan. Vi övernattar centralt vid torget på lyxiga

Radisson Blu Hotel.  Cirka 35 mil

Dag 11  Bremen - Hemorten

Då var det dags för den sista etappen för den här gången. Färden går via Puttgarden genom Danmark upp till

Öresundsbron och med stopp för fika och lunch längs vägen så når vi Skåne på kvällen. Med oss i bagaget har vi

många oförglömliga upplevelser från det vänliga, glada och helt fantastiskt vackra Irland. Cirka 50 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


