
IRLAND – EN DEJLIG SMAGSPRØVE – 8 DAGE - BIL 
 
1. dag 

Danmark - Dublin 
Efter godt 2 timers flyvning lander 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-Connemare (300 km) 
Bilen hentes i lufthavnen og rundtu-

ren starter.  

Turen går mod vest og tværs over 

Irland til Galway, der er en gammel 

universitetsby med en historie, der 

er præget af spansk indflydelse. 

Derefter går det videre mod det helt 
fantastiske men også barske område 

Connemare. 

Overnatning: 

Ross Lake Maner House****  

eller lign 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

  

4. dag 
Connemare 

Connemare og naturparken er meget 

smuk og vild, med vilde ponyer og rå-

dyr. 
 

I bør besøge Kylemore Abbey, der de 

sidste 300 år har været drevet af be-

nediktinernonner og det ligger meget 

smuk med en flot udsigt over søen 

Pollacopul. 
 

Ved Greggan er det muligt at gå en tur 

ud til tidevandsøen Omey. 

 

Dagen ender tilbage ved jeres hotel i 

Connemare 

Overnatning: 

Ross Lake Maner House****  

eller lign 
 

5. dag 

Connemare-Clare (150 km) 

Turen går videre sydpå mod "slottenes 

land" og her finder I får overalt - også 

hvor ikke skal være, nemlig på de små 

veje, hvor markerne ellers en omkran-

set af hegn lavet af sten. 

 

Imellem alle fårene er der små hygge-
lige landsbyer og vi kan anbefale Bal-

lyvaughan, hvor I evt. kan spise lidt 

frokost. 

 

Derefter bør turen gå gennem Burren-

området, et månelignende kalkstens- 

landskab (næsten som ved lufthavnen 

I Keflavik på Island). 

Derfra går turen ud til Cliffs of Moher, 

dej rejser sig 200 meter op fra Atlan-

terhavet - et imponerende med blæ-

sende omgang. 

 

Efter denne oplevelse går turen til 

Clare hvor der overnattes. 

Overnatning:  

Woddenbridge hotel*** eller lign. 

6. dag 

Dingle halvøen (200 km) 

I dag går turen til Dunquin på den 

vestligste spids af Dingle-Halvøen og 

undervejs kan I nyde de mange 

smukke udsigter over havet. 

I Dunquin ligger Blasket Museet, hvor 

man kan se, hvordan livet udfoldede 

sig i gamle dage på de afsides belig-

gende Blasket Islands. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dingle er en landsby, der er berømt 

for dens mange spillesteder med tradi-

tionel irsk musik.   

I kan også besøge Dingle gin- og whi-

skeydestilleri. 

 

Om aftenen kan I spise på en af de lo-

kale restauranter eller pubber, hvor 

der spilles traditionel irsk musik. 

Overnatning: 

The Quayside B&B ***+ eller lign. 

7. dag 

Dingle området-Limerick (175 km) 

Turen fortsætter til middelalder-

byen Limerick.  

Undervejs kan I stoppe i den meget 

charmerende landsby, Adare, og gå en 

tur blandt de smukke gamle stråtækte 

bygninger. 

 

I Limerick ligger Hunt museet med en 

af Irlands største private samlinger af 

kunst og antikviteter of den inkluderer 

værker af Renoir, Picasso og Yeats. 
 

Der er også mulighed for at besøg 

Bunratty Folk Park der byder på Irsk 

landsbyliv, som det så ud i 1900-tal-

let. 

Overnatning: City hotel**** 

 

8. dag 

Limerick-Lufthavnen (200 km)   
Hvis tiden er til det kan I besøge Birr 

Castle i Demesne, hvor I kan opleve 

de smukke haver, og se, hvad der før-

hen var et af verdens største telesko-

per. 

Derefter går det til lufthavnen hvor bi-

len afleveres og flyet venter, mens 
kan se tilbage på en dejlig tur. 

 

Turen kan forlænges f.eks. nogle flere 

dag undervejs eller i Dublin. 

 
 



 
 

 


