
Irland - den sköna ön
Dublin, Ring Of Kerry, Kilkenny

n Dag 1 Flyg till Dublin. Dublin-Kilkenny 
via Powerscourt Gardens

Med flyg ankommer vi till Dublin, där 
vår irländske chaufför väntar på att ta 
oss vidare söderut. Vi passerar den forna 
viktorianska kurorten Bray och närmar 

oss strax Irlands finaste trädgårdar, Po-
werscourt Gardens, tjusigt belägna intill 
foten av Great Sugar Loaf Mountain. 
Markerna anlades på 1730-talet och 
kompletterades senare med nya trädgår-
dar. Vi ges gott om tid att strosa runt och 
njuta av prakten och får även tillfälle att 
äta lunch på det pampiga godsets café.

Vår resa fortsätter så, bitvis genom 
Wicklow Mountains vilda landskap, i 
vars inre motståndarna till det brittiska 
styret en gång i tiden fann ett tryggt 
gömställe. På kvällen når vi slutligen 
den vackra bryggeristaden Kilkenny vid 
floden Nore. Här slår vi oss till ro på 
4-stjärniga Hotel Kilkenny, beläget 5-10 
minuters promenad från stadens medel-
tida hjärta. Efter middagen lockar kanske 
en promenad längs de smala gränderna,  
s k ”slips”, som är en del av det medeltida 
arvet, eller till Kilkennys berömda slott? 
Ca 20 mil med buss.

n Dag 2 Kilkenny-County Kerry via 
Rock of Cashel

Vi lämnar efter frukost Kilkenny  och 
sätter kurs mot fästningen Rock of Ca-
shel, som tronar på en klippa ovanför 
Tipperary-slätten. Fästningen, som un-
der många år var en symbol för kung-
ens och prästerskapets makt, belägrades 
1647 av Cromwell – Irlands erövrare. 
Under vårt besök får vi veta mer. Genom 
grevskapen Tipperary och Limerick går 
färden vidare västerut, men innan dess 
får vi även tillfälle att äta en bit mat.

Under eftermiddagen kommer vi så in 
i det vackra, vänliga County Kerry, som 
p g a sin starka frihetstradition är känt 
som "Kungadömet". Här ska vi bo två 
nätter. Middag på hotellet. Ca 20 mil.

n Dag 3 Ring of Kerry
Denna dag tillägnar vi Ring of Kerry, 

Sin turbulenta historia till trots framstår Irland som en ständig källa till 
njutning! Storslagna naturscenerier med grönskande ängar och hisnande 
kustlinjer, färggrann flora och böljande betesmarker får musiken och poe-
sin att flöda. Det är ingen hemlighet att några av litteraturvärldens största 
föddes och inspirerades till storverk här. Joyce, Wilde, Shaw, Beckett m 
fl kom alla från Dublin! På vår resa bekantar vi oss med såväl den livliga 
huvudstaden som pittoreska småstäder. Vi möter de vänliga, humoristis-
ka irländarna; smakar på ”livets vatten” och kapitulerar för de bedårande 
naturupplevelserna. Välkomna till den ”sköna ön”! 

De respektingivande Cliffs of Moher. Foto: Peter Olséni

Trinity College, Dublin.
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n Dag 6 Claremorris-Dublin
Efter frukost lämnar vi västkusten och tar oss 

genom Midlands, den irländska civilisationens 
vagga, mot Dublin och den anrika whiskeytill-
verkaren Jameson, som startades av skotten John 
Jameson 1780. Efter en guidad rundvisning 
testar vi smaklökarna – vi får provsmaka såväl 
irländsk som skotsk och amerikansk whiskey. 

Vi äter en gemensam lunch och får därefter 
under en stadsrundtur en god introduktion till 
Dublin och några av dess många sevärdheter. 
Ett självklart riktmärke är stadens äldsta uni-
versitet, Trinity College, som grundades av 
drottning Elisabeth I år 1591 och ståtar med 
ett lika praktfullt som välfyllt bibliotek. Parad-
gatan O’Connell Street, en gång i tiden Du-
blins mest fashionabla bostadsområde; Grafton 
Street, medelpunkten för stadens shopping och 
S:t Patrick’s Cathedral, Irlands största kyrka, är 
andra välkända platser. Temple Bar med sina 
stenlagda gränder, färgglada hus, små butiker 
och rika pub- och restaurangliv har något att 
erbjuda såväl flanören som nattsuddarna. Vi bor 
två nätter på centralt belägna, 4-stjärniga North 
Star Hotel (27/8 Wynn's Hotel). 

Ca 21 mil.

n Dag 7 Dublin
Dublin ligger för våra fötter! Välinitierade ef-

ter gårdagens stadsrundtur får vi idag tillfälle att 
"göra" Dublin efter eget tycke och smak. Apro-
på smak, gillar Du öl är ett besök på Guinness 
Storehouse ett måste! Rundturerna avslutas med 
generös provsmakning i Gravity Bar, varifrån 
man har en fantastisk utsikt över Dublin. 

Den konstintresserade beger sig med fördel till 
National Gallery; den som vill ta del av stadens 
rika litterära arv till Writer’s Museum eller nå-
got av författarhemmen. Utbudet är stort, valet 
fritt! Vi avrundar dagen i festlig stil med "Celtic 
Nights", en fartfylld irländsk afton där midda-
gen ackompanjeras av traditionell irländsk live-
musik och dansshow!

n Dag 8 Flyg hem från Dublin
Vi äter frukost i lugn och ro och beger oss 

därefter ut till Dublins flygplats. Mitt på dagen 
lyfter våra plan med destination Skandinavien.

Ca 1,5 mil med buss.

den gamla vägen som så vackert ramar in halvön 
Iveragh. En naturlig start- och/eller slutpunkt 
för en tur är den omsjungna staden Killarney, 
naturskönt belägen vid Killarneysjöarna. 

Charmiga fiskebyar med färgglada hus pryder 
det fascinerande kust- och bergslandskapet. På 
väl utvalda platser gör vi små stopp för närmare 
betraktelse och reflektion. Subtila ljus- och färg-
skiftningar ackompanjerar oss genom Killarneys 
bedårande sjölandskap och fulländar naturupp-
levelsen. Ett besök på Muckross House, uppfört 
på 1800-talet och ett av Irlands förnämsta her-
resäten, avrundar en innehållsrik utflykt. Mid-
dag. Ca 20 mil. 

n Dag 4 Co. Kerry-Cliffs of Moher-Claremorris 
Från Kerry går färden nu norrut. Med hjälp 

av färjan från Tarbert korsar vi Irlands största 
flod Shannon, och nalkas via den sceniska kust-
vägen Cliffs of Moher, en av västkustens mest 
dramatiska sträckor. Här vidgar vi våra vyer! 
200 m rakt upp ur havet höjer sig denna im-
ponerande klippa som sträcker sig 8 km. Över 
den vidsträckta kalkstensplatån Burren, som 
har en unik botanisk miljö, och strax öster om 
universitetsstaden Galway går färden mot den 
lilla staden Claremorris. Här ska vi bo två nät-
ter på 4-stjärniga McWilliam Park Hotel, som 
har pool. Middagarna intas på hotellet. Har vi tur 
bjuds det även på livemusik.

Ca 21 mil.

n Dag 5 Connemara, Kylemore Abbey, Galway
Dagens utflykt går till County Galway, landets 

största Gaeltacht – gaelisktalande del – där näs-
tan hälften av befolkningen har iriska som mo-
dersmål. Vår första anhalt är slottet Kylemore 
Abbey, som under första världskriget konverte-
rades till kloster. Under ett besök får vi se klos-
tret, dess kyrka och den viktorianska trädgården. 

Vi tangerar Connemara National Park, där de 
berömda Connemarahästarna strövar fritt och 
sällsynta växter frodas, och färdas genom ett sär-
eget hedlandskap som här och var kontrasteras 
av uppskjutande bergstoppar och blänkande vat-
tendrag. Parallellt med Lough Corrib närmar vi 
oss bohemiska Galway. Vi njuter av en prome-
nad längs de vindlande gränderna i stadskärnan, 
som breder ut sig vid floden Corrib, och beger 
oss därefter åter mot Claremorris. 

Ca 23 mil. 

Powerscourt Gardens. Foto: Chris Hill/Tourism Ireland
Folkliv i Temple Bar, Dublin. 
Foto: Brian Morrisson/Tourism Ireland
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Floden Liffy och Dublin by night

Guide:  
BenTe eKFelDT

Antal dagar: 8 dgr 
Avresa: 14/5, 27/8
Pris: 15.805:-
(Ordinarie pris: 16.995:-)
I priset ingår:
u Guide
u Whispers
u Flyg t/r Dublin inkl flygskatt
u Bussresor på Irland
u Logi i 2-bäddsrum m dusch/wc  
 (1 natt i Kilkenny, 2 i County  
 Kerry, 2 i Claremorris, 2 i Dublin) 
u 7 frukostar
u 1 lunch (dag 6)
u 6 middagar
u Stadsrundtur i Dublin
u Besök Jameson whiskey med  
 provsmakning
u Kortare stadspromenad i Galway
u Besök Cliffs Of Moher
u Utflykt till Ring Of Kerry
u Inträde Powerscourt Gardens,  
 Kylemore Abbey, Rock Of  
 Cashel och Muckross House 
u "Celtic Nights" (middag inkl live- 
 musik och dansshow)
enkelrum:  2.575:- 
Avbeställningsskydd: 800:- 
Valuta:  Euro 
Tidsskillnad:  -1h 
Avresa från: Göteborg Landvetter 
 
Hotel Kilkenny 
www.hotelkilkenny.ie 
McWilliam Park Hotel, Claremorris
www.mcwilliampark.ie 
north Star Hotel, Dublin (14/5)
www.northstarhotel.ie
Wynn's Hotel, Dublin (27/8)
www.wynnshotel.ie 


