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VANDRINGSRESA TILL IRLAND

Från: 09.05.2022
Till: 14.05.2022
Måndag-Lördag
6 dagar
Camden Court**** / Dublin
Camden Court ligger i hjärtat av Dublin, endast fem minuter från St Stephens Green och Grafton
Street. Sevärdheter, restauranger, pubar och affärer finns, med andra ord, i närheten av detta
hotell.
Detta fyrstjärniga hotell erbjuder en rad olika extra faciliteter, så som en 16 meters simbassäng,
jacuzzi, vanlig bastu & ångbastu samt ett fullt utrustat gym. Hotellet har dessutom Wi-Fi i hotellets
alla delar.
Alla 246 rum är också fullt utrustade med hårtork, telefon, Netflix, TV, WiFi, byxpress, kassaskåp
samt redskap för att bereda te/kaffe.
Den eleganta Iveagh Restaurant serverar modernt irländsk mat, medan C Central bar bjuder in till
en mer avslappnad athmosfär med lite lättare tilltugg med TV i bakgrunden som visar nyheter och
sport.
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Resans pris per vuxen EUR
från Vasa flygfält: 1.819 €
från Helsingfors-Vanda flygfält: 1.739 €
Enkelrumstillägg: 210 €
I priset ingår
Finnairs reguljärflyg och flygskatter
Logi i dubbelrum med frukost
2 publuncher, 3 picknickluncher
1 middag med program (irländsk afton)
Besök på Guiness Storehouse
Bussresa i irländsk turistbuss
Svenskspråkig lokalguide i Dublin
4 dagar med vandringsguide
Reseledarens tjänster
I priset ingår inte
Reseförsäkring
Måltidsdrycker
Eventuella övriga inträden
Eventuell dricks till chaufför och
lokalguide
Bra att veta
* Giltigt pass eller EU identitetskort
behövs
* Valuta under resan är EURO
* Se över ditt försäkringsskydd
Dagsprogram
Dag 1
Hemorten – Dublin
Finnairs flyg avgår från Vasa kl. 05.50. Vidare med Finnair från Helsingfors kl. 8.15 med ankomst till
Dublin kl. 9.30. Vi blir mötta av en irländsk buss med ratten på höger sida samt en svenskspråkig
lokalguide.
Dublin stadsrundtur. Under stadsrundturen bekantar vi oss med stadens historia och den livliga
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nutiden. Vi besöker huvudgatan O’Connell Street med monumentet Spire of Dublin och
huvudpostkontoret GPO, som förr i tiden var en viktig plats för den irländska kampen om
självständighet. Vi ser Dublins praktfulla kvarter från den gregorianska tiden, samt parkerna St.
Stephen’s Green och Phoenix Park som påminner om glamour på 1700-talet. De nya byggnaderna
visar den moderna och livliga huvudstaden. Dublin kan beskrivas som en härlig blandning av
modernt och gammalt!
Efter rundturen besöker vi Guiness ölbryggeri. Guinness Storehouse ligger i hjärtat av St James’s
Gate Brewery och är Irlands mest populära turistattraktion. Vi får höra om Guinness berömda
historia, som sträcker sig över 250 år tillbaka i tiden.
Denna otroliga byggnad byggdes 1904, i stil från Chicagos arkitekturskola, med massiva stålbalkar
som ger stöd åt byggnaden.
Rundturen leder oss genom sju våningar som till slut tar oss till toppen på 150m där The Gravity
Bar är belägen. Här får alla smaka en pint av Guinness och kan koppla av med panoramautsikt över
Dublin. Detta är verkligen en av de mest spektakulära platserna att besöka i Dublin.
Efter rundturen äter vi en gemensam publunch, innan vi tar oss till hotellet.
Logi på centralt beläget hotell i Dublin för fem nätter.
Dag 2
Vandringsled: Greystones Cliff Walk
Irländsk frukost på hotellet. Den här utflykten tar oss norrut från Dublin. Dagen startar med en Cliff
Walk vandring, som startar från Howth by, går längs kusten till The Summit, och slutar igen i Howth
by. Promenadens högsta punkt är 170 meter över havsytan. Under promenaden kan man se bl.a
Lambay ö och Howth fyr, samt vid god väder kan man se över Dublin till Wicklow bergen.
Promenaden gör en loop och slutar där promenaden började. I maj är det ljuvligt vårigt i Howth,
och Rhododendron blommar då. Det är svenskspråkiga guiden Fia Moore som kommer att dra
denna vandring. Hon bor nära Howth och känner denna halvös vandringarna bättre än sina egna
fickor. Under dagen njuter vi av lunch i en trivsam irländsk pub i byn. Här kan du njuta av en kall öl
eller varm whiskey beroende på vädret!
Efter vandringen tar vi oss tillbaka till hotellet. Eftermiddagen på egen hand.
Vandringsledens längd: cirka 6 km / 2h
Dag 3
Wicklow utflykt: Glendalough & Spinc & Glenealo Valley vandring
Efter frukosten åker vi med bussen till Wicklow för ett besök till Glendalough och vandring till
bergen Spinc.
På förmiddagen kommer vi till dalen Glendalough, som ligger i mitten av Wicklow bergen. I dalen
fanns förr St Kevins kloster, som urpsrungligen grundades på 400-talet. Klostrets ruiner kan man
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ännu hitta vid sjön som ligger i dalen. På området kan man också hitta ett runt torn, som man mest
ser på ön Irland. I dalen kan man känna atmosfären av forna tider, och omgivande naturen är
underbar.
Efter guidade turen i dalen, startar vi vandringen till Spinc bergen via Poullanass vattenfallet.
Bergen stiger högt upp, varifrån vi ser vackra vyn över Glennealo Valley dalen och Upper Lake sjön.
Leden tar oss runt sjön och på vägen kan vi bekanta oss med ruiner av en forntida by, innan
vandringen slutar vid sjöns strand. Under vandringen njuter vi av en picknick lunch.
Efter vandringen tar vi oss tillbaka till hotellet. Eftermiddagen på egen hand.
Vandringsledens längd: cirka 9 km / 3-3.5h
Dag 4
Vandring till Lugnaguillia bergen
Frukost på hotellet. Busstransport till Wicklow nationalpark för dagens vandring.
Lugnaguillia bergen är ett speciellt format, eftersom toppen av berget är platt. Bergen är en av de
högsta i Irland, och med gott väder kan man se från toppen över havet, ända till Wales’ högsta berg,
Snowdon. Södra sidan av Lugnaquillia bergen formar ett amfiteater till dalen nedan.
Lugnaguillia bergens topp är platt som en pannkaka, men vandringen dit är ändå lite krävande på
grund av branta bergsluttningen. När vi når toppen, njuter vi av lunch och den fina vyn. Under
vandringen går vi förbi Kelly’s Lough sjön. Det sägs att stråtrövaren Kelly hoppade över sjön med en
magisk häst!
Förr i tiden använde irländska rebeller Wicklow bergen för att gömma sig från brittiska soldater. I
Glenmalure dalen kan man hitta ett minnesmärke som rester för Irlands frihetskämpar Fiach
MacHugh O’Byrne och Michael Dwyer. Glenmalure dalen är 8 kilometer lång och ligger vid foten av
Lugnaquillia bergen.
Dagens vandring tar cirka 5-6 timmar och slutar vid Glenmalure Lodge. Under vandringen njuter vi
av en picknick-lunch. Retur till hotellet efter vandringen.
Dag 5
Vandring: Tonelagee
Frukost. Idag är det dags för sista vandringen under denna resa. Än en gång hoppar vi i bussen,
som tar oss till Wicklow.
Denna vandring startar från Glanmacnass vattenfall, som är Irlands näst största och 84 meter hög.
Dagens vandring är lite mera krävande än tidigare vandringar, den tar oss genom ljung och ibland
helt utan stigar. Under vandringen går vi bland Wicklow bergen till den ljuvligt, hjärtformade Lough
Ouler sjön. Under vandringen njuter vi av en picknick lunch.
Efter vandringen återvänder vi till hotellet för att vila och fräscha upp oss för vår gemensamma
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farvälmiddag. Johnnie Fox’s ligger i Glencullen i Dublinbergen och är en av de mest berömda
traditionella pubarna i Irland och definitivt den högst belägna! Puben ligger ca. 30 minuters bilresa
från Dublins centrum. Restaurangens Hooley Experience show är vida känd för sin originalitet och
unika atmosfär som inte kan hittas någon annanstans. Vi blir serverade en 3-rätters middag som
följs av live irländsk musik, allt från traditionell folkmusik till ballader och sing-along-songs. Musiken
följs av Johnnie Fox’s berömda dansare, vilka utför ett spektakulärt program. Belinda Murphy, känd
koreograf från Riverdance, har satt ihop programmet. Dansshowen har omnämnts som en av de
bästa kulturella showerna i landet. Kvällen avslutas med en livemusikshow och är slut ungefär vid
midnatt.
Vandringens längd cirka 8-10 km / 3.5-4.5h

Dag 6
Dublin – Hemorten
Frukost på hotellet. Rummen lämnas kl. 12.00 men bagaget kan förvaras på hotellet.
På eftermiddagen åker vi ut till flygfältet. Finnairs flyg avgår från Dublin kl. 18.05, ankomst till
Helsingfors kl. 23.05.
Vi säger tack och på återseende åt våra resenärer från södra Finland. För våra Österbottniska
resenärer väntar en skön natt på Scandic Helsinki Airport Hotel. Hotellet på gångavstånd från
ankomsthallen.

(Dag 7 Helsingfors – Vasa)
Frukost på hotellet. Anslutningsflyg till Vasa kl. 13.10. Ankomst till Vasa kl. 14.10.
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Om en svart katt springer över vägen när du är i Irland, så bli inte orolig. Här betyder det nämligen
tur! Grönt, som är en lyckans färg på många andra ställen, betyder å andra sidan otur i Irland.
Förvånansvärt många bryr sig dock inte om detta för grönt är inte bara den dominerande färgen i
landskapet. Den är också framträdande i folkdräkter, på skyltar, bussar, dörrar och fönster.
Irland är en grön ö! Ingen besökande kan undgå att genast lägga märke till detta. Det är inte heller
bara de vidskepliga, som vid det första mötet med Irland och irländarna, lägger märke till att detta
ställe inte är riktigt som andra.
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