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Irland runt

Enkelrum/hyttstillägg: 4.150:-

10 dagar

Allt detta ingår: Resa i modern helturistbuss. Del i

Den gröna ön lockar med en fantastisk natur, vänligt

dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett

folk, charmiga städer och god mat. Vi gör en rundresa

t.o.m. frukost dag tio. Del i utsides dubbelhytt. Entré till

där vi får se både Galway, Cork och Dublin men också

Cliffs of Moher. Övriga entréeavgifter tillkommer. Färjor,

de vackra naturvägarna Ring och Kerry och

serviceavgifter, vägskatter och moms. Reseledare,

Connamara. Vi besöker naturfenomenen Burren och

utflykter enligt program.

Cliffs of Moher samt kommer till det vackra Kylemore
Abbey och Rock of Cashel.

Dag 1 Hemorten - Bremen
Efter uppsamlingen i Skåne börjar vår underbara resa mot Irland. Vi åker över Öresundsbron ner till Rödby där vi tar
färjan till Puttgarden och fortsätter sedan ner genom Tyskland. Med stopp för fika och lunch når vi Bremen på kvällen. Vi
bor bekvämt i utkanten av staden på Atlantic Hotel an der Galopprennbahn. Här avnjuter vi även kvällens middag. Cirka
50 mil.

Dag 2 – Bremen – Rotterdam
Efter frukost beger vi oss mot den holländska gränsen och vidare upp till den 30 km långa Afsluitdijk-vallen genom vilken
holländarna inhägnat havsviken Zuiderzee och gjort den till insjön Ijsselmeer. Vallen kallas av många för världens
åttonde underverk. Härefter väntar lunchpaus i den charmiga orten Volendamm där vi kan vandra längs hamnen och
köpa något gott. Resan fortsätter mot Rotterdam, där vi på kvällen stiger ombord på P&O Ferrys fartyg och tar våra
utsideshytter i besittning. På kvällen äter vi en gemensam middag och därefter står det fritt att njuta av nattlivet ombord.
Cirka 47 mil.

Dag 3 – Hull – Dublin
Efter en stadig frukost siktar vi Englands kust och Hulls hamn. Färden fortsätter med vår bekväma tvärs över England
förbi storstäderna Leeds och Manchester genom öppna vidder till Wales där vi följer kusten fram till nästa färja som tar
oss över Irländska havet från Holyhead till Dublin. Här bor vi en natt centralt på Belvedere Hotel Parnell Square. Efter en
gemensam middag i hotellets restaurang vill kanske någon ta en pubrunda i det berömda Tempelbar området. Cirka 47
mil.

Dag 4 – 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 på Travelodge Galway City bara några
minuters promenad från stadens hjärta. Efter kvällens middag lockar säkert en promenad till någon av stadens trevliga
pubar med levande musik. Cirka 40 mil.

Dag 5 – Galway – Killarney
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 Killarney där övernattning och middag väntar på the Parkavon Hotel. Cirka 20 mil.

Dag 6 – Killarney – Cork
Vi lämnar Killarney 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 Maldron Hotel South Mall. Cirka 25 mil

Dag 7 – Cork – Enniskerry
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 åker sedan till Enniskerry där vi ska bo en natt på Summerhill House Hotel. Ett bedårande hus i bara 30 minuters
färdväg från Dublin, i det sköna Wicklow County. Alldeles intill hotellet ligger Powerscourt slott och trädgårdar så dagen
kan avrundas med en rundvandring i 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. Dagen avslutar vi med en välsmakande middag på
hotellet. Ca 25 mil.

Dag 8 – Dublin – Hull
Så var ringen sluten och vi har åkt runt denna sköna, gröna ö och det är dags att åter ta 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 fortsätter sen tvärs över England
bort till Hull på ostkusten. Här går vi ombord på färjan som lägger ut kl 20.30. Ombord förser vi oss av den goda buffén
innan vi drar oss tillbaka till våra utsideshytter. Cirka 47 mil.

Dag 9 –Rotterdam – Lübeck
Kl 9.00 når vi den holländska kusten vid Rotterdam. Vi har då en lång dag framför oss där vi färdas fram på snabba
motorvägar rakt genom Holland vidare genom Tyskland förbi Bremen och Hamburg. Längs vägen får vi möjlighet att ta
igen oss och smälta alla intryck från resan i det glada, gröna, vänliga och otroligt vackra Irland. Vi tar oss upp till Lübeck.
Här har vi en sista natt tillsammans på Holiday Inn Hotel där vi även äter middag. Ca 60 mil.

Dag 10 –Lübeck – Hemorten
Innan vi tar oss upp till färjeläget i Puttgarden så får vi tid till lite shopping. Vi färgar sen över till Rödby och tar den sista
etappen upp till Öresundsbron hem till Skåne. Nöjda och glada efter en underbar resa är vi hemma igen. Cirka 37 mil.
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