
DET VILDE/VOLDSOMME 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-Galway-Connemare  

(300 km) 
Bilen hentes i lufthavnen og rundtu-

ren starter.   

Turen starter med at I kører mod 

Galway og videre mod Connemare, 

der er et meget smukt område af Ir-

land. 

Overnatning: Ross Lake house 

Hotel **** eller lign. 

 

4. dag 
Killary Fjorden 

Dagens tur kunne f.eks. byde på 

sejltur med en katamaran på fjorden 

der er Irlands eneste fjord derner 16 

km lang og også meget dyb. 

 

Derefter kan I fortsætte til Kylemore 
Abbey, der ligger smukt med udsigt 

over Pollacopul Søen.  

  

Stedet har de sidste 300 år været 

blevet drevet af benediktinernonner. 

  

I den nærliggende landsby Creggan 

kan I evt. tage en tur til fods ud på 

tidevandsøen Omey (i tidsrummet to 

  

5. dag 
Aran Øerne 
I dag skal turen først gå til den lille fi-

skerby Roundstone kan man smage 

friskfanget hummer eller krabbe.  

  

Turen kan gå videre ind i landet, hvor 

turen kan gå af den eventyrlige vej 

R344 langs med Lough Inagh, hvorfra 

man kan se bjergene Twelve Pins. 

 
I kan også vælge at besøge Inish-

more, der er den største af de tre 

Aran-øer, der tilgængelig med færge.  

  

På øerne er sproget stadigvæk hoved-

sageligt gælisk, og befolkningen har 

bevaret mange af de irske ø-traditio-

ner og det vidner lidt om hvor hårdt li-

vet kan være her.  
  

I kan komme rundt på øen til fods, på 

cykel eller med minibus.  

  

Husk også at se de lokale damer strik-

ke de berømte Aran sweaters og også 

den mystiske befæstning Dun Aengus 

er  en seværdig - det er et 2000 år 

gammelt fort beliggende på kanten af 

en 100 m høj klippe med udsigt over 
Atlanterhavet. 

  

Sidst på eftermiddagen går turen igen 

hjem til jeres overnatningssted 

Overnatning: Ross Lake house  

Hotel **** eller lign. 

 
6. dag 

Galway, Clare, Cliffs of Moher 

(160 km) 

Nu går turen tilbage ad kystvejen mod 

Galway.  
  

Gå igennem de smalle gader med 

charmerende butiksfacader.  

 
Galway har gennem tiderne tiltrukket 

mange musikere og kunstnere, hvilket 

har sat sit præg på den livlige univer-

sitetsby. 

 

Derfra køres videre sydpå til Clareom-

rådet, der er kendt som ”Land of the 

Castles”.  
  

Mange steder vrimler det med får, - 
også på de små veje, og markerne er 

omkransede af de typiske irske stendi-

ger - virkelig en oplevelse. 

  

Derefter vil vi anbefale at I besøger 

Ailwee Cave og den lille by Ballyvaug-

han for at spise frokost. 

 

Derfra går det gennem Burren-områ-
det, der er et biologisk vidunder med 

mere end 200 forskellige planter og 

sjældne blomster. 

 

Det måneagtige kalkstens-landskab 

 

  

I Dunquin ligger Blasketmuseet, 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 

Limerick og Killarney (170 km) 

I dag går turen sydpå mod Kerry.  

  

På vejen kan I besøge middelalder-
byen Limerick og King John’s Castle, 

der blev bygget mellem år 1200 og 

1210. Det har været centrum for det 

meste af Limericks turbulente historie. 

 

Når I forlader byen, kan I køre ind i 

det nordlige Kerry og besøge Foynes 

Flying Boats Museum, der fortæller hi-

storien om havnen i Foynes og forbin-

delse med flyvebåde i perioden 1939 – 
1945. 

 

Smag også en Irish Coffee, her hvor 

kokken Joe Sheridan i 1942 lavede de 

første af slagsen for at give varmen til 

nogle stakkels kolde og våde passage-

rer og ferefter Fortsættes til Killarney. 

Overnatning: Killarney Towers 

**** eller lign. 
 

9. 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 og her kan man vandre eller 

cykle.  

Overnatning: Killarney Towers 

**** eller lign. 
 

10. dag 
Killarney-området- Lufthavnen 

(320 km) 

Der er godt 3½ time at køre til luft-

havnen, så er det en morgenfly skal I 

tidligt op. 



timer før lavvande til to timer inden 

højvande). 
 

Derpå bør det gå igennem Con-

nemara Nationalpark, der er et fan-

tastisk smukt, men også e et barskt 

område med bjerge og søer.  
 

Connemara Nationalpark har vilde 

ponyer og irske rådyr, der kan ses 

mange sted inden det går videre til 
den hyggelige by Clifden helt ude på 

vestkysten. 

 

Dagen ender tilbage ved jeres ud-

gangspunkt sidst på eftermiddagen. 

Overnatning: Ross Lake house  

Hotel **** eller lign. 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

 
 

har masser af underjordiske grotter og 

stendysser. 
 

Og herefter går turen ud til kysten 

hvor I finder de imponerende Moher 

Cliffs der rejser sig 200 m op fra At-

lanterhavet. 
 

I kan evt. tage tur fra tur fra Kil-

rush med Dolphin Discovery, hvor man 

med 98% sikkerhed ser delfiner. 
Overnatning: Woddenbridge Hotel 

*** eller lign. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Bilen afleveres og denne flotte tur er 

slut med en flyvning hjem til Kastrup 

eller Billund. 

Turen kan med fordel udvides med 

ekstra dage flere steder. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


