
DET SYDVESTLIG IRLAND – 9 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 
Efter morgenmaden er der mange 

flere oplevelse der venter, Tag evt. 

en hop af/på bus. 

 

I kan f.eks. besøge Guinness og gå 

en tur på gaden ”Grafton Street” – 
der er masser at opleve. 

Overnatning: 

Moldron hotel**** eller lign. 
 

4. dag 

Dublin-Cork (260 KM) 
Bilen hentes i lufthavnen og rundtu-

ren starter. 

 

Turen går gennem det smukke 
grønne landskab til Cashel, hvor I 

kan besøge det imponerende 900 år 

gamle slot, Rock of Cashel.  

 
 

  
Slottet var hovedsæde for de irske 

konger i flere århundreder. 

Turen forsætter mod Cork men først 
bør I besøge Midleton, hvor man kan 

se hvordan man fremstiller whiskey i 

”The Old Midleton Distillery, hvor det 

er muligt at få en rundvisning. 

Derefter går det til Cork. 

Overnatning: 

Killarney towers*** eller lign. 
 

5. dag 

Cork-Killerney-området (100 km) 
Turen går gennem landskaber, som 

mange regnes for Irlands smukkeste 

og mest uspolerede. 

 

I kan Fortsætte til Kinsale der er kendt 

som Irlands gourmet-hovedstad og 

her er det et oplagt at spise frokost. 

Turen kan gå videre igennem de 

mange fiskerlandsbyer langs med den 

sydvestlige kystlinje. 

 

I kan besøg Glengariff, hvor man kan 

tage en kort bådtur ud til øen Garnish, 
hvor man kan se de “subtropiske ha-

ver”. 

 

Derefter går ruten gennem det spekta-

kulære Healy Pass, der går over Caha 

bjergene og grænsen imellem Cork og 

Kerry – vild natur for alle pengene. 

Overnatning: 

Killarney towers*** eller lign. 

6. dag 

Killarney-området. 

I dag kører I på “The Ring of Kerry”.  

 

Her er et væld af bjerge, dale, søer og 

de smukkeste kyststrækninger. 

 

Turen følger den dramatiske kystlinje, 

der omkranser Inveragh Halvøen.  

I lan besøge de smukke landsbyer som 

Killorglin, Cahirciveen, Waterville og 

Sneem. 

 

Der er også mulighed for at besøge 

Muckross House, der er en gammel 
herregård hvor specielt haverne er et 

besøg værd. 

 

Ved Killarney ligger der en stor Natio-

nalpark.  

 

Her kan man vandre eller cykle.  

 
 

  
ad afmærkede stier eller køre med he-

stevogn langs søen. 

Overnatning: 

Killarney towers*** eller lign. 

7. dag 

Dingle halvøen (100 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.     

 
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. 

8. 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**** 
 

9. 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. 

 
 

 

 


