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DAGSPROGRAM  IRLAND 

Dag 1, söndag: Resans första dag 
Malmö - Krefeld: Vi åker söderut genom Danmark, färjan Rödby-Puttgarden och vidare i Tyskland där vi passerar 
Hamburg och Bremen. På kvällen kommer vi fram till Krefeld och trevliga Mercure Hotel, ca 75 mil. 

Dag 2, måndag: Över Engelska kanalen 
Krefeld - Walsall: I dag väntar en innehållsrik dag med besök i hela fem länder! Vi startar i Tyskland och tar oss snabbt 
till Holland. Vi fortsätter genom Belgien till ljuva Frankrike och Calais där vi tar färjan till England. Här möts vi av 
grevskapet Kent, omnämnt som Englands trädgård. Framåt kvällen når vi Walsall där vi övernattar på Hotel Holiday Inn 
och äter middag, ca 78 mil. 

Dag 3, tisdag: Huvudstaden Dublin 
Walsall - Dublin: Efter frukost fortsätter vår resa mot Wales och Holyhead där vi tar färjan över till Irland och under 
eftermiddagen kommer vi fram till huvudstaden, varma och vänliga Dublin, ca 36 mil. En stad med ett sjudande kulturliv 
och en imponerande litterär tradition. Bästa sättet att lära känna Dublin är att följa med på dagens stadsrundtur där vi 
utforskar staden på båda sidorna om floden Liffey. Vi bor två nätter på bekväma Belvedere Hotel i hjärtat av Dublin, nära 
shopping och sevärdheter. 

Dag 4, onsdag: Wicklowbergen 
Dublin: För dig som verkligen vill upptäcka Irlands trädgård arrangerar vi i dag en utflykt till grevskapet Wicklow. Förutom 
den vackra naturen lär vi känna klosterruinen Glendalough, grundat av St Kevin på 500-talet, som ofta omnämns som 
Irlands vackraste besöksmål. Missa inte tillfället att följa med på kvällens utflykt där vi besöker en genuin pub och får 
uppleva den typiska irländska pubkänslan.  

Dag 5, torsdag: Nordirland med Giants Causeway 
Dublin - Ballyshannon: Vi lämnar Dublin tidigt på morgonen för att bege oss norrut till spännande Nordirland. Första 
stoppet blir i Belfast som ligger vid kusten. Här gör vi en liten orienterande stadsrundtur där vi får se Belfastkatedralen 
och de berömda muralmålningarna. Efter lunch går färden vidare norrut till Giants Causeways fantasieggande 
klippformationer. Efter denna imponerande naturupplevelse tar vi oss tillbaka till Republiken Irland och grevskapet 
Donegal, där genuina Dorrian's Imperial Hotel i Ballyshannon dukar för middag, ca 43 mil. 

Dag 6, fredag: The Burren & Cliffs of Moher 
Ballyshannon - Limerick: Vi passerar kuststaden Sligo och Galway på vår färd mot grevskapet Clare och det klippiga och 
månliknande the Burren som skapats av glaciärer och erosioner. Vi gör även ett stopp vid de fascinerande Cliffs of 
Moher! De 200 meter höga klipporna som stupar rakt ner i havet är omtalade världen över och vi njuter av det härliga 
natursceneriet. Framåt eftermiddagen kommer vi till Limerick där vi checkar in på Limerick City Hotel i centrum, ca 
32 mil. 

Dag 7, lördag: Historiska Limerick 
Limerick: Vackra Limerick är Irlands tredje största stad och grundades av vikingarna. Vi inleder förmiddagen med en 
stadspromenad genom Limericks centrala delar. Du får ta del av Limericks spännande historia som påverkats av 
vikingar, normander, belägringar och potatispest. Vi besöker även marknaden innan du får möjlighet att upptäcka staden 
på egen hand. 

Dag 8, söndag: Sydvästra Irland 
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Limerick - Tralee: Efter frukost åker vi från grevskapet Limerick till Kerry. Vid lunchtid når vi gemytliga Tralee och 
utmärkta The Rose Hotel, ca 10 mil. Följ gärna med på en härlig eftermiddagstur till den vackra Dinglehalvön. 

Dag 9, måndag: The Ring of Kerry 
Tralee: I dag kan du följa med på vår mest populära utflykt, the Ring of Kerry. Grevskapet Kerry ligger i sydvästra Irland 
där Golfströmmen sveper tätt inpå och ljumma vindar får till och med palmer att trivas. I detta natursköna område följer vi 
vägen som slingrar sig längs Iveraghhalvön och under dagen skiftar vyerna från kargt och kantigt till böljande och 
blommigt. 

Dag 10, tisdag: Livets vatten 
Tralee - Wexford: Efter frukost tar vi kurs mot sydkusten och grevskapet Cork, som genomsyras av sjöfartshistorier. Vi 
gör ett uppehåll i Cork, Irlands näst största stad. Resan fortsätter till staden Midleton där vi ska stifta bekantskap med de 
irländska munkarnas mest uppskattade bidrag till eftervärlden, Livets vatten. Vi passerar sedan kristallstaden Waterford 
och är snart framme på moderna Maldron Hotel i utkanten av Wexford, ca 30 mil. 

Dag 11, onsdag: Åter i Storbritannien 
Wexford - Ashford: Denna dag inleds med att vi tar färjan från Rosslare till Pembroke tidigt på morgonen. Därmed har vi 
kommit tillbaka till Storbritannien och Wales som stolt visar upp sina gröna skogar och öppna landskap. Vi reser österut 
och på kvällen når vi bekväma Holiday Inn Hotel Ashford North strax norr om Ashford som väntar med middag, ca 64 mil. 

Dag 12, torsdag: Genom Belgien 
Ashford - Werl: Efter en tidig frukost tar vi tunneln över till franska Calais. Färden går vidare in i Belgien där vi stannar för 
lunch. Under kvällen kommer vi fram till den lilla orten Werl i Tyskland och trevliga Maifeld Sport- und Tagungshotel som 
dukar fram kvällens middag, ca 57 mil. 

Dag 13, fredag: Hemma igen 
Werl - Malmö: På morgonen fortsätter vår resa hemåt. Vi färdas norrut mot Puttgarden där färjan till Rödby väntar. Sista 
etappen går genom Danmark och vi beräknas vara framme i Malmö ca kl 20.00, ca 68 mil. 
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