IRLAND «SMARAGD ØYA»

Keltiske byggverk, spektakulær natur og irsk kultur på sitt beste!
Keltiske byggverk, spektakulær
naturtur
og irsk stemning på sitt beste!
6 dagers
Bli med på en opplevelsesrik rundreise på den frodige og grønne øya ytterst i Atlanterhavet med storslåtte og urørte
landskap, gresskledte fjell og daler, forreven kystlinje og små idylliske landsbyer. Gåtefulle steinformasjoner, kirker
og slott vitner om en kultur med lange tradisjoner. Vi får høre den dramatiske historien om erobringer av keltere,
vikinger, normannere og engelskmenn og en uavhengighetskamp som førte til opprettelsen av en selvstendig irsk stat
i 1922. Irenes motto er «in Irland, there is no strangers,just friends you have not met yet» og de har et godt rennomme for å være svært joviale og inkluderende. Vi opplever irsk folkemusikk og vi er med på et forrykende Riverdance
show. Vi stifter bekjentskap med det irske kjøkken som byr på gode tradisjonelle retter. Whiskey er også en viktig del
av irsk kultur og vi besøker The Old Jameson Distillery som ble grunnlagt i 1780 og vi får se hvordan fremstillingen
går til. Det blir besøk i Guinness Bryggeriet som er et levende museum som ender i tårnet med utsikt over Dublin. Et
annet av de varige minnene vil bli klippene ved Moher som reiser seg majestetisk 215 meter over havet.

Pris på forespørsel fra kontoret

Cliff of Moher

Prisen inkluderer:
Transport:
•
Busstransport fra Drammen - Gardermoen (t/r).
•
Flyreise Oslo - Dublin (t/r) med Norwegian.
•
Komfortabel turbuss i Irland.
Overnatting:
•
Overnatting på 4-stjerners hotell i:
•
Galway, Killarney, Dublin.
Måltider:
•
5 frokoster, 5 lunsjer, 5 middager.
Utflukter:
•
Kilbeggan Whiskey distillery, omvisning og prøvesmaking.
•
Cliff of Moher.
•
Heldagsutflukt til Ring of Kerry.
•
Inngang og guidet omvisning på Cahir Castle.
•
Guidet omvisning på Kilkenny Castle, Kilkenny.
•
Guidet omvisning St. Canice Cathedral, Kilkenny.
•
Guidet omvisning på Black Abbey, Kilkenny.
•
Omvisning og whiskeysmaking, Jameson Distillery, Dublin.
•
Guidet omvisning på Guiness Storehouse, Dublin.
•
Guidet omvisning Trinity College med book of Kells, Dublin
•
Guidet omvisning St. Patricks Cathedral, Dublin.
Annet
•
Lokal guide i Dublin og Kilkenny.
•
Irsk aften på Arlington hotel med Riverdance og middag.
•
Reiseleder fra Team Tour.

Dag 1: Oslo - Galway.

Dag 4: Killarney - Kilkenny - Dublin.

Buss fra Drammen kl. 08:00 til Gardermoen og avgang med
Norwegian kl. 11.00 med ankomst Dublin kl.12.20. På flyplassen blir vi hentet i turbuss og vi reiser fra østkysten til vestkysten gjennom et frodig landskap. Vi stopper på Kilbeggan
Whiskey destilleri etablert i 1757 og som er Irlands eldste. Her
spiser vi lunsj og får en omvisning i whiskey destilleriet og blir
med på whiskey smaking. Deretter fortsetter vi til vestkystens
perle Galway som er en universitetsby og fiskehavn som ligger
vakkert til ved Atlanterhavet. Middag på hotellet.

Vi drar fra Killarney gjennom det vakre landskapet rundt
Mountains of Kerry og vi reiser østover via Mallow til Cahir.
Midt i den lille landsbyen står det imponerende slottet Cahir på
en klippeøy i elven Suir. Dette enorme slottet var den mektige
klanen Butlers hovedkvarter og borg. Slottet er et av de største
og best bevarte i Irland hvor vi får en omvisning før turen går
videre og vi passerer Cashel og St. Patricks klippe. Når vi kommer frem til Kilkenny spiser vi lunsj. Deretter blir vi med på en
historisk vandring i den vakre middelalderbyen som er full av
historiske bygninger og minnesmerker. Vi besøker det vakre
Kilkenny Castle fra 1100-tallet, St. Canice katedral med aner
tilbake til fra 500-tallet og Black Abbey fra 1200-tallet som er et
katolsk kloster og som har det største glassmaleriet i Irland. På
ettermiddagen setter vi kursen for Irlands hovedstad Dublin.
Middag på hotellet.

Dag 2: Galway - Killarney.
I dag reiser vi gjennom det spektakulære landskapet Burren
som ser ut som et månelandskap. Vi drar til Burren
besøkssenter hvor vi får mer informasjon. Denne uvanlige
geologiske formasjonen har resultert i ca. 2000 arter av sjeldne
planter og blomster. Etter lunsj drar vi til de berømte klippene
Cliff of Moher som rager 213 meter over Atlanterhavet og som
har den mest imponerende utsikten i Irland og er en av Irlands
mest spektakulære severdigheter. Turen går videre til Limerick
som ble grunnlagt av de danske vikingene. Byen er kjent som
limerickens fødested. Deretter går turen til Killarney hvor vi
skal bo i 2 netter. Middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt til Ring of Kerry.
I dag skal vi følge den kjente turistveien Ring of Kerry som er
fylt med Irlands mest spektakulære natur. Denne runden
begynner og slutter i Killarney og byr på fantastiske
panoramabilder over Atlanterhavet. På grunn av den milde
Golfstrømmen har den forrevne kysten rik og variert natur.
Veien fører oss gjennom små landsbyer som Sneem kjent for
sine fargerike hus og gjennom fjellet til Molls Gap og Ladies
View med praktfull utsikt over innsjøene i Killarney. Vi gjør
mange hyggelige stopp på denne turen og vi spiser lunsj
underveis. Middag på hotellet

Dag 5: Dublin.
Etter frokost besøker vi The Old Jameson Whiskey Distillery
hvor vi får lære mer om fremstillingen av whiskey. Det blir også
en omvisning på det populære Guinness bryggeriet.
Deretter drar vi på en bussrundtur hvor vi besøker Trinity
College som ligger som en oase i byen med flere bygninger og
et flott bibliotek. Her er en av verdens vakreste bøker, Book for
Kells, med de fire evangelistene rikt illustrert. Boken ble
nedskrevet på pergament i klosteret Kells i år 800. Vi ser også
parlamentsbygningene, tollhuset og St. Patricks katedral som er
hovedkirken for Church of Irland. Vår avslutningsmiddag blir
på Arlington hotell hvor vi blir med på irsk aften med middag
og et forrykende riverdance show.

Dag 6: Dublin - Drammen.
Etter frokost henter bussen oss og tar oss til flyplassen i Dublin
hvor vi har avreise med Norwegian kl.12.50 ankomst
Gardermoen kl.16.00. Der står en av Team Tours busser og
venter og kjører oss tilbake til Drammen.

