Tur til Irland med GUF
Turen bliver i samarbejde med Riis Rejser.
Periode: 12 dage 10. maj – 21. maj 2020
Pris: 10.195,00 kr. pr. person. For at kunne holde den pris i en bus, kun for os, skal der tilmeldes
minimum 43 personer.
Da det er en af vores ”katalogture”, som vi plukker ud, skal jeg senest 1. august 2019 have
en bindende aftale med hver enkelt. I vil senere blive opkrævet et depositum. Restbeløb
skal betales medio april 2020.

Prisen dækker:
Dansk 4-stjernet bus, dansk chauffør og rejseleder. Jeg deltager som ”gruppeleder”.
Hotelophold med halvpension fra og med aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag.
Udflugter (excl. Entréer), udflugten til landmanden i Connemare, samt alle lovpligtige skatter og
afgifter.
Rejseforsikring kan tegnes ved Riis Rejser, hvis man ikke har nogen.
Rejsen er en rundrejse på 12 dage – Højdepunkter: Nord- og Sydwales, Irske Hav, Dublins Temple
Bar, Galway og Connemara og Ring of Kerry.
Tilmelding til Mona Høj Jensen, lemona@mail.tele.dk.
Ved tilmelding skal oplyses fulde navn, adresse, tlf. nummer, mailadresse og fødselsdag.
Deltagerne vil modtage en opkrævning fra Riis Rejser.
I er velkomne til at ringe for yderligere oplysninger på tlf. 23 20 82 50.

Program.
Dag 1 og 2.
Danmark, Midttyskland, Bristol
Efter påstigning i Middelfart går rejsen via Padborg til vores overnatningshotel ved Ruhr-distriktet.
Middag og overnatning.
Næste morgen fortsætter vi mod Calais i Frankrig, hvorfra vi med enten Eurotunnel eller færge
kommer til England. Overnatning i Bristol.
Dag 3.
Sydwales og Irske hav.
En flot køretur mod det Irske hav, gennem det Sydwalisiske landskab, bl.a. syd for nationalparken
Brecon Beacon. Området er bl.a. kendt for kulminedrift. Sidst på eftermiddagen sejler vi over det
Irske hav mod Wexford. Vi overnatter syd for Waterford.
Dag 4.
Mod Killarney via Jameson Whisky Destilleri og havnen i Cork.
Vi sætter kursen mod den stolte gamle havneby Cork med alle dens kanaler og de maleriske kajer.
Der er her mulighed for både at komme med på rundvisning på det kendte Jameson Whisky
destilleri, og senere et ophold i det dejlige havnemiljø i Cork. Herfra kører vi mod Killarney, hvor vi
skal overnatte de næste to nætter.

Dag 5.
The Ring of Kerry og Muckross House.
En af rejsens højdepunkter venter os i dag på den legendariske Ring of Kerry. Vi besøger bl.a.
Muckross House and Gardens, der nu er museum, hvor man få indsigt i, hvordan adels- og
greveslægter har boet. Der bliver lejlighed til en tur i parken, der er Irlands første nationalpark. Vi
fortsætter ad Ringen rundt om Kerry, der af mange bliver betegnet som det smukkeste Irland. Sidst
på eftermiddagen er vi tilbage ved vores hotel.
Dag 6.
Cliffs of Moher. The Burren. Mod Kinvarra/Galway.
Fra området omkring Killarney går turen nu nordpå over Shannonfloden mod området omkring
Galway. Vi skal undervejs helt ud til Atlanterhavet for at besøge Cliffs of Moher. Her oplever vi
klinter, der rejser sig lodret op til 200 meterover havet over en strækning på ca. 10 km. Senere
kører vi i det ligeså specielle The Burren – gammel hævet havbund, hvor en helt speciel vegetation
har gode vilkår. Sidst på eftermiddagen kommer vi til vores hotel ved Kinvarra/Galway.
Dag 7.
Rundtur i Connemara og besøg hos landmand
Vi skal på en rundtur i Connemare, et stort landskab mellem Corribsøen og Atlanterhavet, hvor det
veksler smukt mellem mose-, hede-, og bjerglandskab. PÅ grund af de ringe livsvilkår udvandrede
et stort antal Irere fra dette område i midten af 1800-tallet. I Clifden besøger vi desuden en
landmand, der fortæller om liv og livsvilkår i det barske område. Herfra går turen i retning mod
overnatning i området nord for Tuam.
Dag 8.
Mod Dublin via Clonmacnoise
På vores vej gennem det lavlandede moselandskab kommer vi til et af Irlands vigtige religiøse
mindesmærker. Klosteret Clonmacnoise, som vi naturligvis skal besøge. Først på eftermiddagen
når vi Dublin, hvor vi tager en byrundtur, inden vi kører til vores centralt beliggende hotel. Om
aftenen kan man f.eks. nyde det kulturelle liv i Temple Bar.
Dag 9.
Dublin
Vi besøger det enorme bibliotek Trinity College med Book af Kells, Nationalmuseet, der fortæller
om Irlands historiehelt tilbage til Vikingetiden og St. Patricks Cathedral, der er Irlands største kirke.
Naturligvis bliver der også tid til på egen hånd til at nyde den dejlige irske hovedstad.
Dag 10.
Over Irske hav gennem Nordwales til Birmingham.
Efter tidlig morgenmad, sejler vi fra Dublin over Irske hav til Holyhead i Nordwales.
PÅ vej mod Birmingham kører vi igennem Snowdonia National Park, en smuk køretur gennem
grønne bakkede landskaber med stengærder, åer og gamle huse. Vi har et lille stop i området,
inden vi kører videre til Birmingham, i hvis nærhed vi overnatter.
Dag 11 og 12.
Birmingham – Midttyskland – Danmark.
Fra Birmingham går turen over den Engelske Kanal med Eurotunnel eller færge til vores hotel ved
Ruhr-distriktet. Herfra tilbage mod Danmark.

