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VAKRE IRLAND
Avreise 11.juli - 8 dager kr. 15 990,-

Irland
Irland som er en magisk og
grønn øy blir ofte betegnet
som smaragdøya på grunn av
alle de grønne nyansene og
den flotte kulturen. Det er alltid
best å besøke Irland i
sommerhalvåret når øya
blomstrer på sitt beste.

Jameson
I 1780 åpnet John Jameson
dørene til Jameson Distillery.
Over 200 år senere er dørene
fortsatt åpne for nye og gamle
Whiskey venner - derav også
Kjetils Bussreiser. Jameson har
lenge vært synonymt med
enestående whisky og ved
dette besøket skal vi lære
hvorfor.

Dag for dag program
Dag 1: Oslo Gardermoen - Dublin - Cork
Vi er klare for ett av årets grønne eventyr og møtes på
Gardermoen til avtalt sted på morgenen. Vi sjekker inn og går
ombord i Norwegian sitt direkte fly til Dublin hvor vi lander
09.05. Etter pass og tollkontroll vil vår ventende buss kjøre
oss til vårt hotell i Cork. Felles middag og overnatting på The
Ambassador Hotel

Dag 2: Cork - Tralee
Vi våkner opp i flotte omgivelser og er klare for en ny dag.
Etter frokost sjekker vi ut, tar plass i bussen og vender snuten
mot vakre Tralee hvor vi skal bo 2 netter på Brandon Hotel.
veien dit passerer vi steder som Mallow, Ballydesmond og
Castleisland. Innsjekk og felles middag før Jon Blund tar over
og gir oss en god natt søvn.

Dag 3: Tralee
Ny dag, nye muligheter. Tralee er en gammel, koselig by som
ble grunnlagt på 1300-tallet. Vi tilbringer dagen her med egne
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aktiviteter eller man kan om man vil, bli med reiselederen på
det hun evt måtte finne på, uansett møtes vi til felles middag

Dag 4: Tralee - Liscannor - Galway
Etter frokost sjekker vi ut og går ombord i vår ventende buss,
dagens mål er Galway. På vei til Menlo Park Hotel kjører vi
gjennom vakker irsk natur og vi gjør blant annet en stopp på
«Cliﬀs of Moher Visitor Experience» i Liscannor, en
opplevelse du garantert vil huske i årevis. Videre langs kysten
mot Galway hvor vi sjekker inn for 2 netter. Felles middag

Dag 5: Galway

• Flyskatter

I dag har vi dagen til egen disposisjon, men bli gjerne med
reiselederen på hva hun måtte finne på. Galway er kåret til
Europeisk kultur hovedstad i 2020, ett nydelig sted ved kysten
som bare må oppleves. Vi kan blant annet nevne; lokal mat,
lokal pub - det sies at Galway har Irlands livligste pub,
markeder, by-museet, Salthill - promenaden, Middelalderens
Galway og mye mer - her blir ikke tiden lang! Felles middag
om kvelden.

• Leie av buss i Irland

Dag 6: Galway - Guinness - Jameson - Dublin

Reisefakta
• Flyreise Oslo - Dublin t/r med

Norwegian

• 7 netter på gode hoteller - med

plass i dobbeltrom
• Besøk på Cliffs of Moher Visitor

Experience
• Besøk på Guinnes Storehouse
• Besøk og prøvesmaking på

Jameson Distilleri
• Guidet rundtur i Dublin med

lokalguide
• 7 frokost
• 7 middag hvorav 1 på Johnnie

Fox `s Pub inkl underholdning/
show
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 3500,-

Vi er klare for nye eventyr og etter utsjekk vender vi snuten
mot Dublin hvor vi først på programmet besøker Guinness
Storehouse - entre og audioguide inkludert, deretter fortsetter
vi til Jameson hvor det vil bli prøvesmaking. Blide og i god
stemning sjekker vi inn på Academy Plaza hotel her i Dublin
for 2 netter. Felles middag.

Dag 7: Dublin
Vi våkner opp i Irlands hovedstad som ofte blir kalt for en
ung gammel by, dette fordi byen kan dateres tilbake til rundt
år 840, mens befolkningen her er Europas yngste. Vi starter
dagen med frokost og en guidet rundtur med lokalguide.
Resten av dagen til egen disposisjon før vi møtes til felles
avreise fra hotellet for lokal middag og underholdning

Dag 8: Dublin - Oslo
I dag må vi dessverre takke for oss - vi flyr direkte med
Norwegian fra Dublin kl.09.45 og lander på Gardermoen kl.
12.55

