
Irland	&	Nordirland,		
2	–	11	maj	&	16	–	25	maj	2023	(tio	dagar):	

Rundresa	på	den	gröna	ön!	
(Uppdaterad	221027)	

	
Den gröna ön Irland är känd för sin storslagna natur och vackra landsbygd. På 
vår rundresa upptäcker vi bland annat huvudstäderna Belfast och Dublin, 
Nordirlands nordligaste kustområden och Irlands västkust med basläger i 
gemytliga Donegal/Bundoran och myllrande Limerick! Ciceron på vår 
innehållsrika upptäcktsresa blir Matilda Mikaelsdotter! 
 
Tisdag	2	maj/tisdag	16	maj:	Till	Irland	&	Nordirland 
Avresa till Kastrup på morgonen. Vår flight (SAS) lyfter kl 10.30 och landar i Dublin kl 11.50 
lokal tid. En incheckad väska (max 23 kg) och ett handbagage (max 8 kg). Efter ankomst 
sätter vi kurs norrut mot Nordirland. Lunch längs vägen (ingår i resans pris). Under 
eftermiddagen rullar vi in i huvudstaden Belfast och gör en stadsrundtur. Sedan incheckning 
på centralt belägna Clayton Hotel Belfast där vi bor i två nätter. Grupp två bor på Benedicts 
Hotel, även det centralt beläget. Middag på egen hand. 
 
Onsdag	3	maj/onsdag	17	maj:	Belfast 
Heldag i Belfast! Vi fortsätter vår stadsrundtur på förmiddagen, sedan blir det gott om tid för 
egna upptäckter. Kanske vill någon besöka Titanic Belfast, ett monument över Belfasts 
maritima arv på platsen för det tidigare Harland & Wolff-varvet i stadens Titanic Quarter där 
RMS Titanic byggdes. Middag på egen hand. 
 
Torsdag	4	maj/torsdag	18	maj:	Belfast	–	Donegal/Bundoran	
Efter utcheckning fortsätter vi norrut och utforskar Nordirlands nordligaste kustområden 
med bland annat naturreservatet Giant´s Causeway. Lunch på egen hand. Sen eftermiddag 
lämnar vi Nordirland och rullar in i Republiken Irland. Vi checkar in på gemytliga The Abbey 
Hotel i kustorten Donegal där vi bor i två nätter. Grupp två bor vid havet på Allingham Arms 
Hotel i Bundoran, strax söder om Donegal. Middag på hotellet (ingår i resans pris). 
 
Fredag	5	maj/fredag	19	maj:	Donegal/Bundoran	
Idag utforskar vi de vackra omgivningarna kring Donegal/Bundoran. Under eftermiddagen 
tid för egna upptäckter, kanske läge för ett pubbesök (fredag kväll!)? Middag på egen hand. 
 
Lördag	6	maj/lördag	20	maj:	Donegal/Bundoran	–	Limerick	
Nu sätter vi kurs söderut via Galway med destination Limerick som blir vårt basläger i tre 
nätter. Vi bor på bekväma Absolute Hotel. Grupp två sover gott på Castleroy Park Hotel. 
Middag på hotellet första kvällen (ingår i resans pris), övriga kvällar middag på egen hand. 
 
	



Söndag	–	måndag	7	–	8	respektive	21	–	22	maj:	Utflykter	
Dessa två dagar tar vi oss bland annat ut mot västkusten till Cliffs of Moher, Lahinch och 
nationalparken The Burren. Vi hinner också upptäcka Bunratty folkpark och göra strövtåg i 
Limerick. 
	
Tisdag	9	maj/tisdag	23	maj:	Limerick	–	Dublin/Naas	
Vi färdas via nationalparken Wicklow med paus för lunch på egen hand. Under 
eftermiddagen gör vi en stadsrundtur i Dublin och fortsätter sedan till den lilla orten Naas 
strax sydväst om huvudstaden. Här bor vi i två nätter på traditionella Lawlor´s of Naas. 
Middag på hotellet första kvällen (ingår i resans pris). 
 
Onsdag	10	maj/onsdag	24	maj:	Dublin	
Heldag i Dublin! Vi inleder med gemensamma upptäckter och sedan blir det gott om tid på 
egen hand. På kvällen kan den som gillar irländsk musik få sitt lystmäte på The Merry 
Ploughboy Pub (kvällsutflykt inklusive middag, pris meddelas på plats, ingår ej i resans pris). 
Alternativt avnjuter man middag i Naas, vi bor centralt och det finns fina restauranger längs 
huvudgatan! 
 
Torsdag	11	maj/torsdag	25	maj:	Hemåt!	
Efter frukost rullar vi mot Dublins flygplats. Avgång kl 12.40 med ankomst Kastrup kl 15.55 
lokal tid. Där väntar vår buss som tar oss till Sverige! 
 
Fakta:	
 
Pris 
Del i dubbelrum enligt program: 17 900 kr. 
Enkelrumstillägg: 3 100 kr (OBS! Begränsat antal enkelrum!). 
 
Detta ingår 

• Anslutning till/från Kastrup (Karlshamn – Olofström – Bromölla med mellanliggande 
orter t o r), flyg Köpenhamn – Dublin t o r. 

• Logi i nio nätter med frukost. 
• Tre middagar och en lunch. 
• Alla utflykter enligt program. 
• Eventuella entréavgifter i samband med utflykter enligt program. 
• Reseledare. 

 
Anmälan 
Till lasse.heimlander@karlshamn.se eller 070-2650050. 
 
	


