IRLAND
2 – 7 maj 2009
med Apotekets
Konstförening
Vilda, vackra och charmiga Irland med sin
härliga musik, underbara litteratur och
vänliga människor. Vår reseledare Åsa
Övrelid delar gärna med sig av sina
erfarenheter. Hon har inte bara arbetat
som reseledare på Irland utan har också
varit student i Dublin, denna charmiga
huvudstad!
Lördag 2/5
Flyg enligt följande:
Stockholm – Köpenhamn 06.20 – 07.35
Köpenhamn – Dublin
09.05 – 10.20
Vår irländske busschaufför möter på
flygplatsen för färd norrut till Belfast där vi
tar in på Jurys Inn*** centralt beläget,
nära Operan och City Hall.
Efter en god publunch får vi en
stadsrundtur med guide från trakten. Vi tar
en titt på det lutande Albert Memorial
Clock Tower, och det överdådiga senviktorianska Operahuset liksom City Hall
och The Crown Bar med sin konstfärdiga
viktorianska inredning. Queens University
och Botanic Gardens ingår också i runturen
liksom ett besök på The Harland Wolfe
Shipyard, där Titanic byggdes och sjösattes
1912.

uttrycksmedel för Belfasts två oförsonliga
arbetarklassgrupper. Protestanterna har
koncentrerat sig till Shankill road och
katolikerna till Falls road. Här får vi en
inblick i hur det var att bo i Belfast under
oroligheterna. (Lunch)
Söndag 3/5
Idag gör vi en utflykt längs den klippiga
Antrimkusten till Giant’s Causeway.
Denna
märkliga
plats
med
sina
regelbundna basaltklippor, formade genom
vulkanutbrott för över 60 miljoner år
sedan. Det kalla vattnet kristalliserade
lavan och formade den till 40.000
basaltpolygoner. Platsen är föremål för
många legender varav den mest populära
berättar om hur jätten Finn MacCool, lade
ut stenar för att bilda en bro över havet till
sin älskade, som bodde på ön Staffa i
Skottland – där det finns liknande
”kolonner”.
I närheten ligger staden Bushmills. Där
besöker
vi
Whiskeyfabriken
”Old
Bushmills” – världens äldsta bränneri.
Merparten av alla whiskeymärken är en
blandning av flera olika sorter, Old
Bushmills däremot, görs av maltwhiskey
och har fått behålla sin unika karaktär. Åter
till Belfast. (Frukost, Lunch)
Måndag 4/5
Vi lämnar Belfast och åker söderut till
Dublin. Färden går längs Phoenix Park,
Europas största inhägnade stadspark. Här
ligger presidentens residens.

Ända sedan oroligheterna började år 1968
har folkkonsten spelat stor roll som

Mycket tack vare den georgianska
arkitekturen från 1700- och tidigt 1800-tal
har Dublin lyckats behålla sin gamla
charm.

Vi checkar in på: Jurys Inn
Christchurch*** www.jurysinns.com
Hotellet ligger i de äldsta delarna av
Dublin, mittemot Christchurch Cathedral. I
närheten ligger också St. Patrick’s
Cathedral, där Jonathan Swift, författaren
till Gullivers Resor, och hans fru Stella
ligger begravda.
Det är lätt att till fots ta sig till de olika
sevärdheterna. Åsa tar oss på en
orienteringspromenad. Vi går runt på
Merrion Square för att titta på alla de
vackra husen med de fina dörrarna. Många
av husen har haft celebra hyresgäster som
dramatikern Oskar Wilde, den katolske
frihetskämpen Daniel O’Connell och
poeten WB Yeats. Bram Stoker, författaren
till Drakula, var också från Dublin. James
Joyce är förmodligen Dublins mest
berömde författare. Två av hans största
verk ”Dublinbor” och ” Odysseus” utspelas
i Dublin och många av karaktärerna lär ha
verklighetsförankring.
Vi gör ett besök på Trinity College, där
bland många andra, dramatikern Samuel
Beckert, studerade. På Trinity College
finns den berömda ”Book of Kells”, som
är en 340 sidor tjock handskrift utförd av
irländska munkar på 700- och 800-talen.
(Frukost)
Tisdag 5/5
Turen går söderut till grevskapet Wicklow
och Wicklow Mountains, också känt som
”Garden of Ireland”. Naturen är magnifik
och här och var ligger storslagna hus och
praktfulla trädgårdar.
På de branta sluttningarna i Glendalough
”de två sjöarnas dal” ligger en av Irlands
mest stämningsfulla klosterruiner. Klostret
upprättades av St Kevin på 500-talet. Hans
stora kunskaper lockade hit många
lärjungar och klostret blev så småningom
ett berömt lärosäte. Klostret plundrades
upprepade gånger av vikingarna, men
blomstrade på nytt tills engelsmännen
förstörde det helt 1398. Det som man kan
se idag härrör främst från 1700- och 1800talet. En av de stora attraktionerna är det
34 m höga rundtornet.

Bland de trädklädda kullarna i hjärtat av
Avondalen, där körsbärsträden blommar på
våren, ligger den lilla pittoreska byn
Avoca. Här finns Avoca Handweavers,
som väver färgstark tweed i Irlands äldsta
hand-väveri
ända
sedan
1723.
www.avoca.ie (Frukost, Lunch)

Onsdag 6/5
Vi försöker få ett besök hos någon känd
konstnär, galleri eller konstskolan.
Dublin har många trevliga museer som är
väl värda ett besök som t.ex. National
Museum, National Gallery och Natural
History Museum. Vad gäller modern konst
kan nämnas Irish Museum of Modern Art
beläget i Royal Hospital Kilmainham,
Irlands finaste kvarvarande 1600-tals
byggnad www.modernart.ie , liksom Hugh
Lane Municipal Gallery of Modern Art. –
Den berömde konstsamlaren Sir Hugh
Lane donerade sin värdefulla samling av
impressionistiska målningar till Dublin
Corporation 1905. www.hughlane.ie
På kvällen äter vi en gemensam middag på
på någon trevlig pub, kanske The Brazen
Head , som anses vara den äldsta i Dublin
och härrör från 1700-talet. Här spelas
irländsk folkmusik varje kväll.
(Frukost, Middag)
Torsdag 7/5
Dagen är fri för shopping och annat kul!
Besök på Grafton Street och i Temple Bar
kan rekommenderas.
Transfer till flygplatsen 16.00
Flyg Dublin - Köpenhamn 18.40 -21.50
Flyg Köpenhamn–Stockholm 22.45 - 23.55

Pris: 10.950:- /person från Köpenhamn
11.850:-/person från Stockholm
Enkelrumstillägg: 2000:Avbeställningsskydd med Europeiska: 6% av resans pris.
Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass enligt ovan.
- Inkvartering 5 nätter på 3-stjärniga hotell med centralt läge enl
ovan.
- Irländsk frukost varje dag.
- Lunch 2/5, 3/5 och 5/5
- Middag 6/5
- Inträden till Giant’s Causeway, Old Bushmills Distillery, Trinity
College, National Gallery, Glendalough
- Lokalguide i Belfast
- Svensk reseledare under hela resan.
- Flygskatter och EU-moms
Priset är baserat på min. 25 deltagare.
Anmälan kan göras hos Tre K Travel AB, Eslöv på telefon 0413 – 555 396 eller på mail
kerstin@treK-travel.se helst före 15/1 2009. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:sek/person. Slutbetalning senast 2/4 2009.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor d v s avbokning mer än 60
dagar före avresa uttages en avgift på 800:- sek/person. Om avbokning sker 35 – 59 dagar före
avresa blir kostnaden 50% av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa 80% av resans pris samt
mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin hemförsäkring.
Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en kompletterande
reseförsäkring som för närvarande kostar 215 kr/person.

Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar
till Konsumentverkets Allmänna resevillkor för paketresor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström Tre K
Travel AB, Eslöv.

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv Tel. 0413 – 555 396
0705917050
kerstin@treK-travel.se

www.treK-travel.se

