
DET NORDLIGE IRLAND  – 10 DAGE - BIL 
 
1. dag 

Danmark - Dublin 
Efter godt 2 timers flyvning lander I 

i Dublin. 
 

Såvel SAS som Ryan Air flyver di-

rekte fra Kastrup og Ryan Air flyver 

nogle dage fra Billund. 

 

Da de direkte fly nogle dage flyver 

tidligt og andre dage om eftermidda-

gen og aftenen, starter vi turen med 
et nogle dage i Dublin. 

 

Da billeje er blevet lidt halvdyrt er 

de første dage uden bil, så I skal 

selv finde frem til hotellet 

Overnatning: 

Moldron hotel**** eller lign. 
 

2. dag 
Dublin 
Efter morgenmaden er det tid til at 

opleve byen.  

 

Turen kunne gå til Trinity College 

med Books of Kells fra det 8. årh, 

hvorefter det går op til Dublin Castle 

slot der er fyldt med Waterford kry-

stal og her er også mange malerier 

af de prominente irske kunstnere. 
 

I kan også komme på whiskey 

smagning i ”the Irish whiskey cor-

ner” et museum der er indrettet i en 

bygning, hvor man i gamle dage la-

vede Jameson. 

 

Efter besøget (skal bestilles), der er 

med smagsprøver trænger I sikker 
til lidt mad. 

Overnatning: 

Moldron hotel**** eller lign. 

 

3. dag 

Dublin-Belfast 
Bilen hentes i lufthavnen og rundtu-

ren starter.  

Fra lufthavnen køre der nordpå 

mod Bru Na Coune og Newrange,  

 

Her har vi grave fra forhistorisk tid 

og det er også i området hvor 

"Battle of Boune" fandt sted i 1690 

 

Derefter går turen videre mod Belast 
Overnatning: Holiday Inn City 

**** eller lign. 
 

4. dag 

Belfast 

Der er sket meget i Belfast i de sid-

ste 20 år, men Titanic Museum 

og Titanics gamle dok kan man nemt 

bruge en formiddag på. 

Der er bygget et nyt rådhus og også 

 

 

 
 

 

 

  

operahuset har fået en stor renovering 
og I kan besøge den botaniske have 

og det overdækkede marked. 

 

Om aftenen er byen fyldt med stem-

ningsfyldte pubber med levende mu-

sik, så tiden flyver afsted. 

Overnatning: Holiday Inn City 

**** eller lign. 
 

5. dag 
Belfast-Giant's Causeway 
Efter morgenmaden kører I langs ky-

sten til The Glens of Antrim. der er 9 

dale med en virkelig enestående ud-

sigt! Mange er enige om, at det måske 

et af de smukkeste hjørner af hele Ir-

land! 

 

Derefter går det videre til Giant’s Cau-
seway der en et af Irlands mest fanta-

stiske og betagende steder. Det er på 

UNESCOS liste og består af mere end 

40.000 basaltsøjler, der tilsammen 

former de flotte klipper ved havet. 
 

En legende siger, at de blev bygget af 

en kæmpe ved navn Finn MacCumhail. 

byggede en vej over til Skotland, så 

han kunne kæmpe mod sin fjende, 
Fingal, der havde påbegyndt en fra 

den anden side.  

 

De to havde aldrig mødtes før, og da 

Finn hørte Fingalls tunge skridt, 

vendte han om og klædte sig ud som 

baby, med hjælp fra sin kone.  

 

Da Fingal så kæmpebabyen, antog 
han at faderen var meget, meget 

større og løb hjem, alt imens han øde-

lagde vejen bag sig. 

 

Det er en uforglemmelig historie og en 

fantastisk oplevelse. 

 

Efter besøget her vil det være oplagt 

at besøge Old Bushmills Destillery der 

har lavet whiskey siden 1618. 
Overnatning: The Causeway 
Tavern*** eller lign.  

 
6. dag 

Atrim området-Londonderry 

Turen går videre til Londonderry, der 

blev grundlagt i det 6. årh.  

I kan besøge Tower Museum og O’Do-

herty Tower, der fortæller historien om 

Derry fra forhistorisk tid og til nu. 

Gå rundt på den historiske bymur og I 

kan gå både i den katolske og prote-
stantiske del af byen, hvor spændinger 

ikke mærkes så meget som tidligere. 

Overnatning: Rose Park house*** 

eller lign. 
 

 

 

 

 
 

  

7. dag 
Londonderry-Glenveagh  

National Park 
Nu går turen vestpå og ind I Donegal-

området (Irland), hvor I besøger Glen-

veagh National Park. Det er et stort 

område med bjerge, dale, søer og 

skove. 

 

I kan evt. besøge Glenveag Castle der 

var beboet indtil 1980’erne, og tidli-
gere har haft besøg af flere berømthe-

der. 

Overnatning: Overnatning: Hotel 

Óstán Loch Altan i Gortahork*** 

eller lign. 
 

 

8. dag 

Glenveagh National Park-Donnegal 
I dag går turen på en fantastisk ople-

velse, nemlig Atlanterhavsklipperne 

Slieve League, vest for Killybegs ved 

landsbyen Carrick. 

I kan vælge at gå ud til klipperne, 

køre I bus eller tage en (åben) bådtur 

med Nuela Star fra havnen i Teelin. 
Derfra til Killybegs der huser Irlands 

største fiskerflåde. 

 

Derefter går turen Donnegal der ligger 

ved bredden af floden Eske. 

Overnatning: Allingham Park ho-

tel**** eller lign. 

 

9. dag 
Donnegal-Sligo 

Turen går nu mod syd mod søen Fer-

managh, hvor det er muligt at be-

søge Marble Arch Grotten og Castle 

Coole. 

Derefter bør i køre til Sligo, der også 
er kendt som Yeats-Land opkaldt efter 

forfatteren af digteren William Butler 

Yeats der levede fra 1865 til 1939. 

 

Besøg også "Ceide Filds" med grav-

kamre, som er mere end 5000 år 

gamle. 

Overnatning: Hotel Riverside **** 

eller lign. 

 
 

10. dag 
Sligo-Dublin lufthavnen 

Efter morgenmaden går det til lufthav-

nen, hvor bilen afleveres og turen går 

hjem med flyet. 

 

En fantastisk tur er slut, men I kan 

forlænge med ekstra nætter. 
 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 


