VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2022
Vandrerejse til Irland - fly - 7 dage
Om turen:

I 2022 går vandrerejsen til Irland - Den Grønne Ø med smuk natur, dejlig musik, masser af pubber og en
imødekommende befolkning.
På de dage, der ikke er rejsedage, skal vi vandre 1520 km dagligt.

28. aug. - 3. sept.

Dag 2 - mandag 29. aug.:

Efter morgenmaden skal vi vandre ud og se den smukke natur. Vi skal vandre til Eask Tower, som er et udsigtspunkt, hvor man har udsigt til Dingle og bjergformationen mod nord og Atlanterhavet mod syd.
På hjemvejen skal vi besøge et whiskydistilliri.
Om aftenen spiser vi på en pub.

Turen er med fly fra Kastrup til Dublin. Vi skal bo på
tre forskellige hoteller.
Dag 1-4: 3 nætter i Dingle Co Kerry på “Dingle Skellig
Hotel”.
Dag 4-6: 2 nætter i Doolin, “Doolin Inn”.
Dag 6-7: 1 nat i Dublin “Staycity Dublin City”,

Dag 3 - tirsdag 30. aug.:
Hitzacker

Vi skal vandre til fortidsmindet Callarus Oratory. Det
er den bedst bevarede kristne kirke - mere end tusind
år gammel. Kristendommen kom til Irland allerede i
400-tallet med St. Patrick, så muligvis er kirken noget
ældre end tusind år. Den er stadig i brug ved begravelser.
Hvis vejret er godt, skal vi vandre en længere tur og se
på flere fortidsminder og smuk natur. Efter dagsvandringen bliver der tid til at kigge sig lidt omkring i Dingle inden aftensmaden.

Rejsens program:
Dag 1 - søndag 28. aug.:

Turen starter i Kastrup Lufthavn med fly til Dublin Airport.
I Dublin Airport bliver vi hentet af en bus og kørt ud
til vestkysten til den lille havneby Dingle, som ligger
på en halvø i det sydvestlige Irland - en køretur på
ca. 5 timer.
Der er ingen forplejning på udrejsen, så det er en god
idè at medbringe en solid madpakke. Dingle er Europas vestligste havneby med ca. 2.000 indbyggere. Det
er en hyggelig lille by, som i fyringssæsonen dufter meget af tørvebrænde.
Der er masser af pubber og cafèer, et supermarked og
mange små butikker.
Eftet indkvartering på vores hotel, bliver der forhåbentlig tid til en lille vandring i byen inden aftensmaden,
som vi spiser på Bennet`s Pub. Aftensmaden er inkl.
i prisen. Der er rig mulighed for at høre irsk musik på
pubberne hver aften.

Dag 4 - onsdag 31. aug.:

Lüneburg

Efter et par dage i Dingle rejser vi videre med bus til
Doolin, en meget lille landsby, som også ligger på vestkysten - længere mod nord. Forhåbentlig bliver der tid
til lidt sightseeing undervejs.
Efter indkvartering på hotellet går vi en tur til havnen
og derefter til aftensmaden på McDermot’s Pub.
Aftensmaden er inkl. i prisen.
Igen er der hver aften mulighed for at høre live irsk
folkemusik på pubberne.
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2022
Vandrerejse til Irland - fly - 7 dage
Dag 5 - torsdag 1. sept.

Vi skal vandre til de berømte “Cliffs of Moher” sammen
med en lokal landmand, der er guide på denne vandring på 7 km. Det er en tur på 3 timer.
Efter den guidede tur går vi til besøgscentret, hvor
der er mulighed for at købe frokost. Derefter vandrer
vi et stykke videre på “The Burren Way”, som her er
en vandresti langs Atlanterhavet.
Hvis vejret tillader det, vandrer vi videre tilbage mod
Doolin - ellers er der en rutebil retur.
Aftensmad på Gus O’Connor’s Pub.

28. aug. - 3. sept.

Dag 7 - lørdag 3. sept:

Hjemrejsedag.
Vi bliver hentet af bus ved vores hotel og kørt til Dublin lufthavn. Herefter fly til Kastrup.

Forplejning: Der er morgenmad på vores hoteller

hver morgen.
Frokosten klarer vi for det meste med en madpakke fra
det lokale supermarked, og aftensmaden spiser vi på
èn af de lokale pubber.
Her er priserne meget rimelige.

Turleder: Kirsten Josefsen
Pris:

Rejsens pris er kr. 9.750 pr. person i delt dobb. værelse med bad og toilet.
Da det endnu ikke er muligt at bestille flybiletter, kender vi ikke den nøjagtige pris for fly. Der kan derfor
forekomme en lille justering af prisen.

Tillæg for enkeltværelse:

kr. 1.900 - meget begrænset omfang.

Prisen dækker:
Hitzacker

Dag 6 - fredag 2. sept.

Efter morgenmaden skal vi med bus fra Doolin til
Dublin, hvor vi har en eftermiddag og aften til at kigge på byen inden hjemrejsen næste dag. Man kan
vælge at udforske byen på egen hånd eller gå sammen
med Kirsten og se ikoniske steder i byen.
Om aftenen er der mulighed for at gå i teatret eller
gå med på guidede byture eller opleve det ikoniske
pub-gå-i-byen-område “Temple Bar”.
Vi samles til aftensmaden på O’Neill’s pub.

Flytransport Kastrup-Dublin tur/retur.
Diverse bustransporter i Irland.
6 overnatninger på hotel med morgenmad.
Aftensmad 2 aftener.

Følgende er ikke omfattet:

Transport til og fra Kastrup Lufthavn.
Frokoster, fire gange aftensmad og drikkevarer alle
dage.

Tilmelding og oplysninger:

Kirsten Josefsen - mail: thegirlfromla@live.dk eller
tlf. 2481 1232.
Turen gennemføres ved 12 deltagere, som er maks.
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen
er kun for medlemmer af foreningen.
Teknisk arrangør er Best Travel.
Al kontakt vedrørende rejsen - og også evt. afbestilling skal ske til Kirsten Josefsen.

Betaling:

Snarest efter 1. november - når Kirsten har overblik
over hvor mange/hvem der skal med på rejsen - får
Lüneburg
deltagerne besked. Herefter skal der senest en uge
efter indbetales depositum på kr. 2.000.
Restbeløbet skal indbetales senest 28. juni 2022
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.

Wilseder

Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.
Husk at tegne afbestillings- og rejseforsikring.
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