Kultur og historie

Vakre og gåtefulle Irland
På denne temareisen inviterer vi deg til å
dykke ned i irsk historie, kultur og
tenkemåte.
En ting er sikkert, du kommer ikke til å reise
upåvirket hjem fra Irland!

08. - 15. mai 2022
Turteam:
Inge A Alver
Harry Wiig Andersen

Dan O`Hara`s Homestead

Galway Cathedral

Hva er det med Irland og irene som
virker så forlokkende og tiltrekkende
på oss? Hvorfor blir alle som har
vært der så blank i øyene når de forteller om opplevelsene sine på Den
grønne øya? Er det den storslåtte
naturen - som skal inneholde flere
nyanser av grønt enn noe annet sted
i verden? Er det historien deres, som
er like trist som den er dramatisk? Er
det den fengende musikken deres,
sangene, riverdance?
På denne reisen skal vi finne svarene
på disse spørsmålene.

Dag 1
Søndag 08. mai
Bergen - Dublin - Killarney
Vi flyr fra Bergen til Oslo, videre
til Dublin. Vår sjåfør kjører oss
til Rock of Cashel, en borg og et
kloster hvor St. Patrick døpte
kongen av Munster på 400-talet.
Her finner vi en fin samling av
keltisk kunst. I Cormac`s Chapel
finner vi en sarkofag med drakedekor som er forbløffende lik
den vi finner i treskurden i Urnes
stavkirke. Vi sjekker inn på hotell i
Killarney for to netter. Middag på
hotellet.

TURTEAM
Inge A Alvær
Tidligere rektor og fagopplæringssjef
i Vestland fylke. Bred erfaring som
arrangør av tema- og kulturreiser i
inn- og utland, med Italia og
Storbritannia som spesialfelt.
Harry Wiig Andersen har vært
reiseleder/turpredikant for oss i
en årrekke. Han har vært rektor på
Nordhordland Folkehøgskole og har
også hatt en periode som ordfører i
hjemkommunen.

Dag 2
Mandag 09. mai
Kells Sheep farm - Waterwill Cahercveen - Muckross Hous
I dag blir det en rundtur på den
kjente turistveien Ring of Kerry.
Det blir flere stopp underveis,
blant annet ved Kells Sheep Farm,
Waterville, der Charlie Chaplin
bodde hver sommer,
Caherciveen, Coomakista og
fødestedet til frigjørings-helten

Daniel O`Connell. Før vi er tilbake
på hotellet stopper vi ved Ladies`
View og Muckross House and
Garden. Felles samling og middag
på hotellet i Killarney.

Dag 3
Tirsdag 10. mai
Killimer - Cliffs of Moher - Galway
Vi sjekker ut, målet for dagen
er Cliffs of Moher. Vi tar fergen
over elven Shannon fra Tarbert til
Killimer.
Cliffs of Moher er en 8 km lang
rekke av stupbratte klipper som
reiser seg over 200 meter opp over
havet. Dette er en av de største
turistattraksjonene i Irland. Lunsj
på egenhånd.
Turen går så videre til Galway hvor
vi overnatter i to netter, middag og
samling på hotellet.

Dag 4
Onsdag 11. mai
Dan O`Hara`s Homestead - Kylemore Abbey - Galway Cathedral

Muckross House & Garden

Newgrange

Etter frokosten går turen til Connemara. Det blir omvisning i friluftsmuseet Dan O`Hara`s Homestead. Museet forteller historien
om leilendingen Dan O’Hara. På
grunn av irsk-fiendtlige jordlover,
nådeløse britiske jordeiere og hungersnød var familien blant de over
to millioner irer som ble tvunget til
å emigrere til USA.
Omvisning på Kylemore Abbey.
Ekteparet Mitchell og Margaret
Henry fra London ble så betatt av
landet da de var på bryllupsreise at
de i 1868 like godt kjøpte et stort
område og bygde Kylemore Cast.
Eiendommen ble senere solgt til
benediktiner-nonner fra Belgia.
I dag er en del av eiendommen
fortsatt kloster, men det meste er
åpent for publikum. Nåværende
priorinne er Marie Hickey, vi vil
prøve å få til et møte med henne
eller ei av nonnene.
Tilbake i Galway, stopper vi ved
Galway Cathedral. Den romersk-katolske Galway Cathedral er
fra 1965 og er en av de største om

Trinity College

mest imponerende bygningene i
Galway. Fra katedralen vandrer vi
langs elven Corrib og opp Quay
Street sin fargerike og populære
gågate. Felles samling og middag
på hotellet.

Ha’penny Bridge, Temple Bar
(kultur- og underholdningsdistriktet), Dublin Castle, Trinity College,
Molly Malone statuen og National
Museum.

Dag 5

Dag 7

Torsdag 12. mai
Galway - Dublin

Lørdag 14. mai
Dublin - Newgrange - Dublin

Vår sjåfør kjører oss til klosterruinene i Clonmacnoise. Klosteret
ble grunnlagt i år 544 av den unge
Saint Ciaran. Klosteret var på den
tiden et av de viktigeste stedene i
Irland for handel, kristentro, kunsthåndverk og vitenskap. Akademikarer og lærde fra hele Europa
besøkte klosteret.

Formiddagen bruker vi i Brú na
Bóinne. Stedet er på UNESCOs
verdensarvliste. Omvisning i
Newgrange, et av de mest berømte
forhistoriske stedene i verden. Stedet ble bygd en gang rundt 3200
f.Kr., det er eldre enn de egyptiske
pyramidene og Stonehenge.

Turen går videre til Dublin, vi
sjekker inn på hotellet, to netter.

Dag 6
Fredag 13. mai
Dagen i Dublin
Byvandring i Dublin. Vi skal se
og oppleve flere av byens severdigheter blant annet: O’Connell
Monument, Liffey og

I kveld blir det middag med underholdning med irsk musikk, sang og
riverdance.

Dag 8
Søndag 15. mai
Dublin - Bergen
Sentimental bussreise gjennom
byen og farvel til Dublin. Avreise a
Dublin kl. 12.05, mellomlanding i
Oslo. Ankomst Bergen kl. 16.25.
Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS FRA BERGEN
Kr 18 950,Priser med utreise fra andre byer i Norge på forespørsel
Tillegg for enkeltrom: kr 4 500,-

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•

Flyreisen Bergen - Dublin tur-retur, inkludert flyskatter som
kan endre seg frem til avreise
Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost og middag
Inngangsbilletter i henhold til programmet
All felles transport i Irland i henhold til programmet
Reiseledertjenester fra norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
•
•
•
•
•

Rock of Cashel

Ha`Penny Bridge

Dublin

Forsikringer
Øvrige måltider
Drikke til maten
Tips
Mat under flyreisen

Cliffs of Moher

Phoenix Park

Waterville

PÅMELDING
Turen bestilles på
plussreiser.no
eller på
telefon 70 17 90 00

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (høsten 2021/Euro kurs kr 10) og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter,
prisøkning på drivstoff eller lignende.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

