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Den passionerede Irlands-ekspert Claus Hebor tager jer med til et uforglemmeligt møde med det smukke Irland, den 
enestående kultur og de meget gæstfrie irere. Det er en aktiv kulturrejse, hvor I får et overflødighedshorn af store 
oplevelser med betagende natur, kulinariske nydelser og masser af irsk hygge på de helt lokale pubber.   

9. - 16. juli 2012 - 8 dages fantastiske oplevelser

Mit Ægte Irland med Irlands-eksperten Claus Hebor

9.7, Mandag: Dublin
Efter ankomst til Dublin lufthavn tager vi jer med på vores 
personlige sightseeing i den spændende by, hvor vi bl.a. vil 
fortælle historien om Posthuset - centrum for Påskeopstan-
den i 1916, Grafton Street med Molly Malone, det smukke 

museums- og regeringskvarter med georgianske huse, 
nationalmuseet med nogle helt enestående guldskatte, 
Christchurch Cathedral, hvor vikingerne grundlagde Dublin og 
mange andre store seværdigheder. 

Rejsen dag for dag

Sammen med min lokale irske co-guide, som netop bor i det 
sydvestlige Irland, vil vi vise jer det ”ægte” Irland med den 
spektakulære natur og den enestående kultur, historie og 
mentalitet. Netop vores enestående lokalkendskab gør, at vi 
kan tage jer ud til de ”hidden secrets” i Irland, som turister ikke 
oplever. Vi viser jer et fascinerende Irland, hvor tiden ofte står 
stille, og livet stadig leves som for 100 år siden. Til fods vil 

vi opleve den vilde natur samt helt ukendte seværdigheder, 
steder og historier, som kun kendes af de lokale. Her kommer 
vi tæt på den meget gæstfrie lokalbefolkning, som byder på 
god mad, musik, glæde og craic. Bl.a. skal vi på kokkeskole, 
hvor vi sidder i køkkenet, mens kokken tilbereder middagen 
samt møde vores irske venner på den lokale pub. 

Sheep’s Head

Claus HeborDublin Torc vandfaldet
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Til frokost tager vi jer tilbage i tiden til 1198, hvor Irlands 
ældste pub Brazen Head blev grundlagt. Den dag i dag serve-
rer de en forrygende Irish Stew! Eller på den meget autentiske 
pub O´Donaghues, hvor The Dubliners startede for 50 år si-
den, og I stadig kan støde ind i dem. Eller… nogle af de mange 
andre spændende attraktioner, som de færreste turister 
kender til. Efter check-in på CityWest Hotel og 
aftensmad vil vi tage jer med på en hyggelig pubtur til 
Temple Bar Area eller på en helt lokal pub med levende musik 
og Irish step dance show.

10.7, Tirsdag: Dublin - Lough Gur – Limerick - Killarney  
Om morgenen kører vi mod sydvest til Lough Gur, hvor 
mange af de guldskatte, som i dag ligger på museet i Dublin, 
er fundet. For mere end 5.500 år siden bosatte stenalder-
mennesket sig ved Lough Gur, og blandt attraktionerne er 
Grange Stone Circle, som er den største i Irland med 113 
opretstående sten. Stenkredsen er en astronomisk helligdom, 
som var helliget sommersolhverv. I den meget smukke natur 
ved søen kan I se rekonstruerede boliger og livet i de første 
tider i Irland. 

Efter en god pub lunch hos Catherine på The Lough Inn bliver 
der måske tid til Carrig Aill ringfortet, som kelterne byggede i 
tiden, hvor irerne blev kristne omkring 4-500-tallet. Her for-
tæller vi om de berømte keltiske legender fra Irlands oldtid.
Herefter kører vi gennem Limerick til det smukke Co. Kerry 
med dejlig middag på det meget flotte og imponerede Hotel 
Brehon i Killarney, hvor vi efterfølgende inviterer jer på en 
musical pub crawling i den hyggelige by.

11.7, Onsdag: Killarney - Muckross House – Torc Waterfall
Formiddagen kan tilbringes på egen hånd med at slentre 
rundt i den hyggelige by Killarney, hvor der er en overflod af 
spændende forretninger, ægte irsk kunsthåndværk og hyg-

gelige caféer. 
Ved frokosttid henter vi jer og kører til Muckross House, der 
ligger helt utrolig smukt ved Lough Leane udenfor Killarney. 
Bygningen fra 1843 er bygget til Henry Arthur Herbert og 
hans hustru Mary Balfour Herbert, som var akvarelmaler. 
Muckross House kom derfor til at ligge særdeles smukt med 
en luksuriøs indretning og et meget imponerende parkanlæg. 
Efter frokost i deres tesalon går vi en god eftermiddags-
vandretur rundt om den utrolig smukke Lough Leane samt 
videre til det idylliske Torc Waterfall, hvor man virkelig får 
oplevet den smukkeste natur i Irland. 
Herefter retur til Hotel Brehon, hvor en god middag venter – 
og vores nye venner i Killarney venter os uden tvivl med musik 
og sang på de mange pubber i byen.

12.7, Torsdag: Killarney – Releigh - Bantry
Vores præsentation af den smukkeste natur i Irland fortsæt-
ter denne dag med turen gennem Kerry. Midt i bjergene i 
Kerry besøger vi Molly Gallivans Cottage, hvor livet leves som 
i 1800-tallet. Farmen levede af lidt dyrehold og dyrkning af 
kartofler, og vi fortæller bl.a. den rystende historie om kartof-
felhungeren fra 1847-1850. Vi oplever også Molly´s sibheen, 
hvor hun destillerede hjemmelavet poiteen (whiskey), som 
blev serveret i den ulovlige pub. Vi smager på nogle lokale 
specialiteter til frokost samt – hvis I tør - på Molly´s egen 
hjemmebrændte whiskey.     

Turen går videre til den lille idylliske havneby Bantry, som 
ligger ved Irlands smukkeste bugt, hvor vi bor på Westlodge 
Hotel.

Om aftenen er der middag på én af vores yndlingsrestauran-
ter Willie Pa´s, som er rost til skyerne af de madanmeldere, der 
ellers kan finde frem til stedet. Bantry byder også på god mu-
sik og Guinness på de mange sjove pubber som Ma Murphy´s.

Muckross house

Molly Gallivans Cottage
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13.7, Fredag: Bantry – Sheep´s Head – Durrus - 
Kilchohane
Vi inviterer jer på besøg på Bantry House and Gardens, som 
er et flot eksempel på et 1800-tals herresæde. Bantry House 
er ikke kun et af de flotteste historiske mansions i Irland, 
men byder også på spektakulære udsigter over Bantry Bay. 
Ejeren, Egerton Shelswell-White bor stadig på Bantry House 
og stammer direkte fra den første hertug af Bantry, Richard 
White. 
Herefter tager vi ad små, krogede og smalle veje til vores 
hemmelige Tir na nOg (landet med evig ungdom og skønhed) 
halv-øen Sheep´s Head, som nok er det nærmeste, man kom-
mer det ægte Irland. Livet går sin stille gang som gennem 
århundreder, og den eneste rigtige måde at opleve Sheep’s 
Head på er at vandre. 

Cahergal Loop er en rundtur tværs over halvøen, hvor I kom-
mer over de lave bjerge og ud til den stejle nordkyst med 
udsigt til de høje bjerge på Beara Peninsula. Ved den nedlagte 
kobbermine bliver stien til en smal afsats højt over Atlan-
terhavets frådende, indigoblå bølger 50 meter under dig. 
Området er rigt på spændende historier, som I vil høre fra den 
lokale guide. Da vejret som regel er solrigt her forventer vi 
at spise lunch i det fri med strålende udsigt over det smukke 
landskab og Atlanterhav. 

I stedet for at gå på restaurant besøger vi den kendte kok 
Carmel Somers på Good Things Café, som bl.a. har fået en 
Bib Gourmand Award fra Michelin-guiden, hvilket indikerer en 
kulinarisk oplevelse ud over det sædvanlige. Hun vil fortælle 
om lokale råvarer samt tilberede vores middag i køkkenet, hvor 
vi er inviteret til at spise, samtidig med at vi ser en stjernekok 
i arbejde. 

Aftenen slutter hos vores lokale sangstjerne Mary Daly på 
Bay View Inn. Udover at hun forhåbentlig giver en sang 
møder vi vores lokale og helt uimodståelige karakterer, som 
man efterhånden kun finder i de yderste afkroge af Irland. 
Her kan I være heldige at høre helt utrolige og usandfærdige 
historier, så I vil føle jer hensat til en sørøverknejpe for 
århundreder siden. 

14.7, Lørdag: Bantry – Sheep´s Head - Cork
Efter en formiddag, hvor I kan nyde de dejlige faciliteter på 
hotellet eller gå en tur i den hyggelige by Bantry, tager vi jer 
med på endnu en flot vandretur. 
Denne gang til spidsen af Sheep’s Head med fyrtårnet, som 
ligger helt fantastisk smukt på en lille klippeafsats højt over 
havet. Igen forventer vi lunch i det fri med det idylliske fyrtårn 
som en flot kulisse. Tilbage i den lille by Kilcrohane besøger 
vi Eileen på Fitzpatricks Pub, som skænker os en velfortjent 
Guinness eller anden forfriskning efter vandreturen.
Vi forlader vestkysten og kører mod Cork, hvor vi bl.a. passerer 
stedet, hvor den irske frihedskæmper Michael Collins faldt i 
baghold i 1922. 
Efter indlogering på hotellet i Cork giver vi jer endnu en 
anderledes oplevelse ved det helt specielle Greyhound Race. 
Her har vi sørget for komfortable VIP-saloner, hvor vi får 
serveret en god middag samt jetoner, så vi alle kan spille på 
de lynhurtige hunde.  

15.7, Søndag: Cork – Glen of Aherlow - Dublin
Turen går gennem det smukke og frodige landskab til Galtee 
Mountains, som er de højeste bjerge i indlandet. Ved foden 
af bjergene ligger den meget smukke Glen of Aherlow, hvor 
vi bl.a. skal besøge endnu en ukendt perle: St. Berrihert’s Kyle 
og hans hellige kilde. Her får I et spændende indblik i irernes 
spirituelle samhørighed med naturen, som er årtusindegam-

Vidunderlig mad

Sheep’s Head

Vandreture ved Atlanterhavet
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Pris i kr. pr. person
Kr.    10.999,-  pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.750,-

INKLUDERET I PRISEN:   
•	 Fly	København	–	Dublin	t/r	med	Norwegian
•	 Overnatning	på	anførte	hoteller	i	dobbeltværelse
•	 Morgenmad	inkl.	full	Irish	breakfast	og	gode	middage	
 samt frokost dag 5 og 6
•	 Transport	i	moderne	bus,	inkl.	de	fleste	aftener
•	 Besøg	på	de	helt	lokale	pubber	med	musik,	dans,	o.l.

•	 Entréer	o.l.,	der	er	en	del	af	programmet
•	 Grundig	indføring	irsk	kultur,	historie	og	mentalitet
•	 2	meget	erfarne	guider:	1	dansktalende	kultur-	og	
 historieguide samt 1 irsk lokalguide, som samtidig er 
 uddannet walking guide 

Rejserne gennemføres ved min. 16 deltagere.

Rejsen indeholder vandreture på 4-7 km i bjergrigt 
terræn, så deltagerne skal have lyst til at opleve 
naturen på tætteste hold ved at vandre samt være i 
normal fysisk form. I bør derfor medbringe vandresko 
eller -støvler.

Vær opmærksom på:

Lough Gur

Vidunderlig natur

mel – og dog stadig lige levende i dag. 
Frokost foregår på det idylliske Aherlow House – forhåbent-
lig på deres terrasse med den smukkeste udsigt til Galtee 
Mountains.
Busturen fortsætter til CityWest Hotel med aftensmad, 
før vi igen giver jer mulighed for at opleve Dublins 
fantastiske pub- og musikliv

 16.7, Mandag: Hjemrejse     
Efter morgenmad på hotellet tager vi en kort bustur til Dublin 
lufthavn, hvor flyet letter mod Danmark.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes – subject to change without notice
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Indkvarteringssteder 

kIllaRney: 
The Brehon, 4* 
(2 nætter)

BanTRy: 
Westlodge Hotel, 4*  
(2 nætter)

duBlIn: 
Maldron Hotel Citywest, 4*   
(1 nat)

Særdeles flot luksushotel lige udenfor 
byen med flot udsigt til bjergene. 123 
meget store værelser med bl.a. bade-
værelse	med	separat	bad,	WIFI,	A/C,	
sat-TV samt gratis adgang til pool og 
Angsana Spa, der er hotellets flotte 
welness-afdeling.

Dejligt hotel, der ligger i gåafstand 
til byen og de mange pubber og 
restauranter. Alle værelser er med 
gode faciliteter og WIFI, og hotellet 
tilbyder tillige en flot wellness-
afdeling. Restaurant og bar.

Dejligt hotel, der ligger lidt udenfor 
Dublin centrum. Alle 129 værelser 
er rummelige og udmærket indrettet 
med bl.a. satelit-TV og internet. Ho-
tellet har et udmærket leisure centre 
med pool og andre faciliteter.

Dublin

Beara/Cork

CoRk: 
Silver Springs Moran Hotel, 4*  
(1 nat)
Hotellet er et af de fineste 4-stjernede 
hoteller i Cork, og alle værelser er udsty-
rede med bl.a. Internet og gratis adgang 
til det store fitness center med bl.a. en 
stor 25 meters pool.


