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Irlands vestkyst!
3. – 8. juni 2020
Vil du oppleve både vill og vennlig natur, vennlige og åpne mennesker,
kultur og gammel historie, trivelige puber, smake Guinness eller
whisky? Da er Irland noe å tenke på!
Vestsiden av Irland har en dramatisk kystlinje, preget av Atlanterhavets
ubønnhørlige brenninger.
3. juni
Kl. 08.20
Kl. 10.20
Kl. 11.40

Kl. 13.00
Ca. kl. 18.00

4. juni
Kl. 09.00

Kl. 09.30

Kl. 12.00
Kl. 13.30
Ca. kl. 16.30

5. juni

Oslo – Dublin – Ennistymon
Seneste oppmøte på Oslo Lufthavn for innsjekk på SAS
Fly med SAS SK4603 til Dublin
Ankomst Dublin.
Vår skandinavisk talende guide Sylvi møter gruppen i
ankomsthallen og følger gruppen under hele turen i Irland.
Vi setter kursen vestover mot Ennistymon, og tar nødvendige
stopp underveis.
2-retters lunsj på Kealeys of Clougran
Etter maten fortsetter turen videre vestover.
Ankomst Ennistymon og innsjekk på Falls Hotell.
http://www.fallshotel.ie/
Felles middag på hotellet etter innsjekk.
Burren, Cliffs of Moher
Frokost på hotellet.
I dag blir det en heldagstur til det spektakulære Burrenlandskapet, beliggende mot Atlanteren mellom Shannonfjorden
og Galwaybukta.
Besøk på The Cliffs of Moher, som tiltrekker seg tusener som vil
oppleve den forrevne kysten og vinden fra Atlanteren.
Vi fortsetter reisen langs den fine kysten og vi kjører «Slea Head
Drive» som er en av Irlands mest spektakulære kystveier.
Lunsj på Monks i Ballyvaughan.
Avreise fra Ballyvaughan, og på turen tilbake legger vi inn en
stopp både i Pulnabrone Dolmen og Kilfenora
Ankomst hotellet igjen.
Felles middag på hotellet om kvelden.
Bunratty Folk Park
Vi har hele formiddagen til egen disposisjon.
Ennistymon er en landsby med en typisk Irsk hovedgate og med
mange tradisjonelle puber. Elven Inagh renner gjennom
landsbyen og går man over broen kommer man snart til den lille
byen Lahinch.
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Kl. 12.00
Kl. 13.00

Vi møtes til en felles lunsj.
Reiser vi til Bunratty Folk Park, som presenterer en rekonstruksjon av den Irske
landsbygden på slutten av 1800-tallet. Prosjektets opprinnelse var at ved bygging av
Shannon Airport, renoverte man en bondegård like ved som man lot bli stående. I
dag er dette blitt til en «by» med butikker, arbeidsstuer og andre hus fra denne
perioden. Vi får en omvisning i Bunratty Castle, slottet som ble bygget på 1400-tallet
av familien MacNamara. Deretter får vi litt tid til å se oss omkring i parken.

Kl. 18.00
Kl. 20.00

Middag på Durty Nelly’s Pub i Bunratty. En av Irlands kanskje mest kjente puber.
Bussen kjører tilbake til hotellet.

6. juni

Galway
Frokost på hotellet.
Kl. 09.00
Avreise fra hotellet og guiden tar oss i dag med på en heldagstur til den populære
byen Galway. Byen anses som landets kulturelle hjerte og er kjent for å være et
sentrum for tradisjonell musikk og teater. Byen er Europeisk Kulturhovedstad i 2020.
Kl. 10.30
Ankomst Galway. Vi blir med på en vandretur i byen og vi besøker den
flotte katedralen
Kl. 12.00
Felles lunsj i Galway.
Kl. 13.30-15.30 Etter lunsj blir det et par timer til egen disposisjon i byen hvor vi kan besøke et av de
trivelige markedene, besøke en tradisjonell musikkpub, eller vandre langs elven
Kl. 15.30
Retur fra Galway tilbake til hotellet.
Ca. Kl. 17.00
Ankomst hotellet.
Felles middag på hotellet om kvelden.
7. juni
Kl. 09.00
Kl. 10.30

Kl. 12.30

Kl. 14.30
Kl. 16.00
Ca. kl. 17.00
Kl. 19.30

8. juni
Kl. 09.30
Ca. kl. 13.10
Kl. 15.10
Kl. 18.20

Båttur på Shannonelven og besøk i Limerick
Frokost på hotellet.
Avreise fra hotellet og dagens utflukt går først til den fine byen Killaloe.
Her går vi om bord i båten «Spirit of Killaloe» for en 60 minutters tur på
Shannonelven og Lough Derg. Muligheter for å kjøpe seg litt å drikke ombord.
Etter båtturen blir det litt tid på egen hånd i Killaloe.
Avreise mot Limerick.
Byen ble grunnlagt av vikingene pga. stedets beliggenhet ved Shannon-elven. Vår
guide tar oss med på en sightseeingtur i byen, både med buss og til fots.
I dag blir det Afternoon Tea hos Miss Marples Tea Rooms
Avreise fra Limerick tilbake til hotellet.
Ankomst hotellet.
Vi blir hentet på hotellet og kjørt til pub for middag.
Pubmiddag på The Cornestone Pub i Lahinch.
Busstransport tilbake etter middag.
Ennistymon – Dublin – Oslo
Frokost på hotellet og utsjekk.
Avreise med buss til Dublin Airport for hjemreisen.
Ankomst Dublin Airport for innsjekk.
Fly med Norwegian DY1363 til Oslo
Ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen.
Hjemreise i egen regi.
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Pris per person

Kr. 13 635,- ved minimum 40 betalende deltagere
Kr. 14 500,- ved minimum 30 betalende deltagere
Kr. 16 315,- ved minimum 20 betalende deltagere

Prisen inkluderer

Flyreise Oslo – Dublin t/r
Flyskatter (Kr 366,- pr. person pr. 3/10-19)
Busstransport i henhold til program
Skandinavisk talende guide følger gruppen under hele oppholdet i Irland
5 overnattinger i dobbeltrom på hotell
5 frokoster og 3 middager på hotellet
Middag på Durty Nelly’s Pub i Bunratty
Middag på Irsk pub i Lahinch (3-retters)
4 lunsjer (2-retters)
1 Afternoon Tea hos Miss Marples
1 enhet drikke til hver lunsj
2 enheter drikke til hver middag
Utflukter og innganger i henhold til program

Tillegg enkeltrom

Kr. 1 625,- (dobbeltrom som enkeltrom)

Vi tar forbehold om prisjusteringer som følge av endringer i valutakurs, skatter, avgifter og
transportpriser.

Bindende påmelding til Reisekomiteen innen 20. februar 2020.
Må ha navnet som står i passet.
NB! Påmelding må skje DIREKTE TIL REISEKOMITEENS MEDLEMMER. IKKE bruk SULs e-post adresse
ved påmelding.

Depositum kr. 1.500,- per person forfaller til betaling 20. februar 2020.
Reisekomiteens konto 1286.42.10455
Brev vedrørende betaling av restbeløpet vil bli sendt ut til påmeldte etter 20.2.2020 da vi vet hvor
mange som er påmeldt. Restbeløpet vil forfalle til betaling pr. 25.3.2020.

Reisekomiteen:
Brit Thoresen
Kjellaug Nystrøm
Haakon Sandbraaten

Mob. +47 957 80 941
Mob.+47 997 35 780
Mob.+47 920 15 369

britturid.thoresen@gmail.com
knystroe@online.no
sandbra@online.no

Turoperatør:

Side 3

