Irland: 50 Shades of Green
16.-23. september 2019

Detaljert program:
Mandag 16. september - Welcome to Ireland («Cèad mìle fáilte»).
Vi møtes på Gardermoen senest kl. 08.00. (Den litt rare reiseleder vil stå helt oppe i avgangshallen ved
rulletrappen opp fra Flytogterminalen). SASs direkterute til Dublin har avgang kl. 09.30 for en ca. to-timers lang
flytur til Dublin, der vi ankommer 10.55 lokal tid.
Etter å ha møtt vår lokale buss, setter vi kursen mot nasjonalparken Wicklow Mountains sør for Dublin. Her
får vi de første titalls shades of green i de fantastiske hagene til Powerscourt House – som av National
Geographic er kåret til verdens 3. vakreste. Vi inntar også lunsj i cafeen på Powerscourt.
Vi begir oss deretter til hotellet, Holiday Inn Express, sentralt i Dublin, sjekker inn og dra til puben The Duke
hvor vi får middag kl. 17.30. Det er såpass tidlig da vi etter middagen skal på Literary Pub Crawl - et par
timers litterær Pub-tur til fots og i følge med en guide/skuespiller som uten lyssetting, uten rekvisitter (bortsett
fra en hatt), uten make-up skal vise oss noen av Dublins 850 pub'er som har en spesiell tilknytning til
litteraturen. En annerledes og fornøyelig tur - nesten en "litt rar tur". Turen inkluderer èn drikke.
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Tirsdag 17. september - Heldagsutflukt med guide i Dublin
Dagen starter med en busstur på en halvtimes tid til Sandycove og et besøk på James Joyce Museum i The
Martello Tower. James Joyce bodde seks netter i tårnet i 1904 og romanen Ulysses begynner sitt 1. kapittel i
her. Museet inneholder fotografier, brev, dokumenter m.m. A must for litterært interesserte.
Det blir også innslag av andre forfattere, og av mer allmenn karakter. Av andre besøk må nevnes St. Patrick's
Cathedral, Irlands nasjonalkatedral - bygget på stedet der landets nasjonalhelgen, Saint Patrick, predikede på
1100-tallet. Den gotiske katedralen med det 43 meter høye spir, ble bygget i 1191, og utvidet i 1225.
Katedralen inneholder bl.a. gravstedet til Jonathan Swift, forfatteren til Gulliver’s Reiser, som var prest her
frem til sin død i 1745.
Selvsagt besøker vi også Trinity College grunnlagt av 1592 av Elizabeth I, nå bl.a. med utstilling av det
fantastiske illustrerte manuskript The Book of Kells fra 800-tallet, og ikke minst biblioteket The Long Room.
Lunsjen er også inkludert, og det samme er middagen på hotellet på kvelden.
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Onsdag 18. september – Yeats Country, 10 shades of green.
Etter utsjekk fra hotellet går turen vestover mot Yeats-country omkring Sligo. Vi tar en liten sving innom NordIrland for å kunne si «Been there, done that», men bare en liten tur, for de grønne farger er ikke så veldig
annerledes eller mer mangfoldige der.
Lunsj får vi i restaurant med det passende navnet Yeats Tavern, og det blir besøk både ved W.B. Yeats’ grav i
Drumcliffe, og Rosses Point, ytterst mot vest, før det bærer gjennom ennå minst 10 shades of green til
Galway, der vi sjekker inn på vårt hotell for to netter (ikke helt bestemt hvilket ennå).
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Torsdag 19. september – Wild Atlantic Way
I dag blir det ikke bare 14-15 shades of green men også 15-20 shades of blue. Vi skal på en heldagstur langs
kysten på Wild Atlantic Way. Landskapet er vilt, og det er nærmeste nabo til Atlanten, så litt ruskevær er
nesten å foretrekke. (Nesten).
Vi starter med å kjøre gjennom det unike karst-landskapet Burren Nasjonalpark og stopper ved steindyssen,
Poulnabrone Dolmen, og ved Kilfernoras samling av High Cross. Tradisjonell pub-lunsj følges av et lengere
opphold ved Cliffs of Moher, regnet for en av de mest dramatiske klippeformasjonene på kysten. Derutover ligger
det som alltid i Irland et slott eller en festning her og der, eller en ruin etter de som måtte forlate Irland, og som like
vanlig er alt sammen omkranset av forskjellige shades of green.
Vel tilbake i Galway får vi middag, og kvelden byr deretter på Irish Dance & Music i et to-timers show med
Trad on the Prom, av mange kalt Irlands beste trupp (På Tridadvisor har de vært nr 1 de siste 11 år).
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Fredag 20. september – Galway – Shannon – Limerick - Tralee
Vi sjekker ut fra hotellet etter frokost og ser litt på Irlands mytiske elven Shannon, bl.a. ved innsjøen Killaloe.
Siden gjør vi stopp i Limerick, dels for lunsj, og dels besøk i Leamy House, som i dag huser Frank McCourt
Museum. Her skal vi høre om Frank og hans familie og barndom, kjent mest av alt romanen Angela’s Ashes
(Engelen på det syvende trinnet).
Vi ankommer Tralee sist på ettermiddagen og sjekker inn på Grand Hotel Tralee der vi skal bo sentralt i to
netter. Det blir middag på hotellet første kvelden.

Shannon

Frank McCourt

Killaloe

Grand Hotel Tralee

Lørdag 21. september – Ring of Kerry
Lørdag er det ikke mye mer å si om enn at det blir en heldagstur på The Ring of Kerry. Turen på Kerryhalvøya er like berømt som magisk – og byr alene på minst 25 shades of green, diverse pittoreske bukter og
landsbyer, slott, fyrtårn, ruiner osv osv. Vi stopper her og der, og blant annet får vi lunsj i Waterville, som var
Charlie Chaplins favoritt-feriested. Har man vært der, kan man skjønne Charlies begeistring.
Etter tilbakekomst til Tralee blir det før middag også tid til på egen hånd til for eksempel å se på Tralees Rose
Garden, rett ved hotellet. Middag i Finnegans Winecellar på kvelden.
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Søndag 22. september – Adare, Cashel og østover.
Vi forlater Tralee etter frokost og reiser østover igjen, med stopp i landsbyen Adare, som er kjent som «one of
Irelands prettiest villages». Det er også et av de beste stedene å se den tradisjonelle taktekking i Irland.
Vi stopper deretter ved Rock of Cashel – enda et magisk, ikonisk og mytisk sted. Cashels kirkeruiner skriver
seg til 11-1200-tallet og utover de mektige ruiner plassert på klippen, finner vi også gode eksempler på Irish
High Cross og på rundtårnet som er karakteristisk for middelalderen på De britiske øyer, og spesielt i Irland.
Vi får lunsj i Cashel og har god tid til hele oppholdet. Sist på ettermiddagen ankommer vi litt utenfor Dublin
turens siste hotel, der det også blir middag.
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Mandag 23. september –
Så er det hjemreise, og vi avslutter vårt program i Irland med frokost på hotellet og avreise med buss til
flyplassen ca. kl. 08.30. Flyavgang er ca. kl. 11.35, og ankomst på Gardermoen vil være ca. kl. 14.50 norsk tid.
Lunsjen denne dagen order du på egen hånd enkelt på flyplassen.
Med forbehold om endringer i programmet.
Flytider er ikke bekreftet ennå så endringer i klokkeslett for ut- og hjemreise kan forekomme.
Pris: Kr. 18.000,-

Enkeltromstillegg: 4.500,-

Påmeldingsfrist: 15. mai 2019

OBS. Kronekursen er i øyeblikket (januar 2019) ubehagelig lav og prisen her derfor ubehagelig høy. Skulle
kronen styrke seg nærmere avgang så vil prisen bli regulert. Prisen vil ikke gå op.
Bemerk:
 Inkludert i prisen er frokost, lunsj og middag alle dager (Bare hjemreisedagen er lunsj på egen hånd).
 En av de irske stoltheter er sjømat, og det vil garantert bli servert. Gi vennligst beskjed om allergi.
 Ang strøm: I likhet med Norge er strømnettet i Irland på 220 volt. Men siden systemet følger det britiske
med «tre-pin-kontakter», bør du ha med en adapter.
 Husk pass og europeisk helsetrygdkort.

Sagt om tilsvarende tur i 2017: «En fantastisk hyggelig og opplevelsesrik tur».
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