NORD-IRLAND «SMARAGD ØYA»
Keltiske byggverk, spektakulær natur og irsk kultur på sitt beste!
8 dagers tur
Bli med på en opplevelsesrik rundreise på den frodige og grønne øya ytterst i Atlanterhavet med storslått natur,
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 1921.
Vi bor i Belfast som er Nord-Irlands hovedstad og en liten fredelig storby med ca. 300.000 innbyggere. Her finner
vi spennende museer, grønne parker og trivelige puber med levende musikk. Vi opplever irsk folkemusikk og blir
med på et forrykende Riverdance show. Whiskey er også en viktig del av irsk kultur og vi besøker The Old
Bushmills Destilleri med historie tilbake til 1604 hvor vi blir med på en historisk reise. I tillegg har Nord-Irland en
helt spesiell verdensarv The Giants Causeway og vi besøker det norske verftet som bygde «Titanic».

Pris på forespørsel fra kontoret.
Prisen inkluderer
Transport:
•
Busstransport fra Drammen - Gardermoen (t/r).
•
Flyreise Oslo - Dublin (t/r).
•
Transfer Dublin -hotell i Belfast (t/r).
•
Komfortabel turbuss i Irland.
Overnattinger:
•
7 overnattinger på 4-stjerners hotell i Belfast.
Måltider:

•

7 frokoster, 4 lunsjer, 2 middager.

Utflukter:

•
•
•
•
•

Bussightseeing i Belfast med lokalguide.
Inngang til Titanic Museet.
Inngang og omvisning på Crumlin Road Goal.
Heldagsutflukt til Londonderry med lokalguide.
Heldagsutflukt til Hillsborough Castle med omvisning
inklusiv slottsparken.
Inngang til Giants Causeway.
Besøk på the Old Busmills Destilleri.

•
•
Annet:
•
Lokalguide på utfluktene.
•
Reiseleder fra Team Tour.

Dag 1: Oslo-Belfast.

Dag 6: Giant’s Causeway.

Avreise med Team Tour fra Drammen kl. 08:30 til
Gardermoen hvor vi har avreise med Norwegian kl.11:00 og
ankomst Dublin kl. 12:20. På flyplassen blir vi hentet i turbuss
og vi kjører ca. to timer nordover og kommer frem til hovedstaden Belfast i Nord-Irland og sjekker inn på hotellet vårt som
har en flott og sentral beliggenhet i byen. Middag på hotellet.

vi besøker landets største turistattraksjon - Giants‘s Causeway
som finnes på Unescos verdensarvliste og som består av flere
tusen mangekantede steiner som ble formet etter vulkanutbruddet for 50-60 millioner år siden.
Turen hit er kjent som en av verdens mest naturskjønne kjøreturer, og i dette området finner vi også den typiske bratte vakre
kyststripen og første stopp blir ved den berømte taubroen
Carrick-a– Rede. Underveis spiser vi lunsj på en hyggelig
restaurant. Etter lunsj skal vi besøke Bushmills-destilleriet som
kan skilte med å ha verdens eldste lisensierte whiskey destilleri
og her får vi en omvisning på destilleriet og prøvesmaker
whiskey.

Dag 2: Belfast.
I dag skal vi gjøre oss bedre kjent i denne vakre hovedstaden
så vi tar en bussightseeing sammen med vår lokalguide hvor vi
får se de viktigste severdighetene som Albert Memorial Clock
som er over 30 meter høy, Belfast Katedral, City Hall bl.a. Vi
får en omvisning på Titanic-verftet som står på samme sted
som Harland and Wolff-verftet bygde og sjøsatte RMS
«Titanic» i 1911 og vi får høre hele historien om Titanic.
Verftet var på den tiden verdens største i sitt slag. Etter lunsj
får vi en omvisning i Crumlin-fengslet som fungerte som
fengsel fra 1845 og helt frem til 1996. Vi tar også en tur til
Shankil Road gaten som ble verdenskjent på grunn av
konflikten mellom protestanter og katolikker og som i dag har
blitt en attraksjon.

Dag 3: Londonderry.
Vi tar en heldagsutflukt og reiser til Londonderry hvor vi møter
lokalguiden vår som viser oss rundt i byen som har en 1,5 km
lang bymur som er i intakt og som vi kan spasere på. Byen har
en 400 år lang historie og har blitt kåret til Storbritannias
kulturby og Lonely Planet har kåret byen til en av de 10 beste
byer i verden å besøke. Vi spiser lunsj her før vi setter kursen
tilbake til Belfast.

Dag 4: Dagen til egen disposisjon.
Dagen på egenhånd i Belfast.

Dag 5: Hillsborough Castle.
I dag skal vi ta en dagstur til Hillsborough Castle som ligger ca.
30-40 minutter kjøretur sør for Belfast. Slottet tilhører den
Brittiske kongefamilien og er deres kongelige residens og
som besøker slottet et par ganger i året. Her kan vi bli med på
en guidet omvisning hvor vi får se på kongelige møbler og
kunstmalerier. Det blir servert lunsj på slottet for oss.

Dag 7: Dagen til egen disposisjon.
Dagen til egen disposisjon.
Vi samles på hotellet og her spiser vi vår avslutningsmiddag.
Dag 8 Belfast - Oslo.
Vi blir hentet med buss på hotellet og turen går tilbake til
Dublin hvor vi har avreise med Norwegian kl.12.50 og ankomst
Gardermoen kl. 16.00 hvor en av Team Tours busser venter på
oss for å kjøre oss tilbake til Drammen.

