
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicilien er en mosaik af historie, myter og forskellige kulturer, varierede landskaber og dejligt klima.  

 

 

 

http://www.molsrejser.dk/


 

Irland er et pragtfuldt rejseland for alle, der elsker storslået natur, gammel kultur og en venlig 
befolkning. Besøg ved store naturscenerier samt historiske og kulturelle seværdigheder.  
I programmet indgår 2 gårdbesøg (det ene med fårehunde) samt et hestestutteri. 
 

 

Dag 1 Udrejse.  

Direkte fly fra Billund kl. 22.35 til Dublin. I den irske lufthavn, møder vi vores rejseleder og bussen som kører os 

direkte til hotelovernatning.  

 
Dag 2 Gårdbesøg, Adare og Ring of 

Kerry 
Efter morgenmad besøger vi en gård på 70 hektar 

der opdrætter kødkvæg med en 
blandingsbesætning af Limousine og Charolais. 

Gården er familiedrevet med flere generationer 

der hjælper til i det daglige. Gården er under 
omlægning til mælkeproduktion. Vi få en 

rundvisning og en god snak med landmanden.   
Ad veje, marker og haver, som er omkranset af 

smukke gamle stengærder eller levende hegn, 
køres videre, og vi passerer noget af Irlands 

bedste landbrugsland med smukke gamle gårde. 

Efter fælles frokost, går turen igennem Adare, der 
kaldes Irlands smukkeste landsby hvor vi gør holdt og måske køber en kop kaffe. 

Vi kører ud på halvøen Kerry langs kysten og udsigterne er meget smukke. Overnatning på Derrynane Hotel i 2 
nætter. Middag. 

 
Dag 3 Ring of Kerry – naturscenerier og parken v. Muckross House 
Heldagstur på halvøen Kerry. Det ene smukke natursceneri afløser det næste. Vi gør flere fotostop undervejs og 

nyder det enestående landskab. Efter fælles frokost går turen over passet Molls Gab til Queens View ved Killarney 

søerne, hvor vi besøger parken ved Muckross herregård. Parken er tilplantet i engelsk havestil og ligger smukt ud 

til søen Lough Leane. Middag på hotellet. 



Dag 4 Dingle halvøen: Irlands forhistorie  

I Sydvestirland findes vel nok Irlands smukkeste landskaber. Denne dag kører vi på halvøen Dingle, der byder på 
varierede landskaber af bjerge, strande, enge, søer og hav. Dinglehalvøen er desuden rig på minder fra den 

tidligste irske kultur. Turen fører os til Slea Head, Irlands vestligste pynt, vi besøger Gallerus Oratory, Irlands 

ældste stenkirke, ser bikubehytterne og ved kirkeruinen Kilmakedar ses landets ældste kristne stenkors samt et 

solur fra før kristen tid. Fælles frokost på pub. Til middag på godt hotel i Ennis. Her bor vi 2 nætter. 

Dag 5      The Burren, Cliffs of Moher  

Vi kører mod vest og utrolig smuk tur nordvest på langs Atlanterhavet - langs den barske klippekyst til Cliffs of 
Moher. Klipperne rejser sig her 200 meter lodret op af Atlanterhavet. Fælles frokost på pub. Senere kommer vi til 

et af de mest særprægede naturområder i Irland: The Burren. Et goldt, bakket kalkstensområde med et righoldigt 
plante- og dyreliv. I området findes underjordiske huler og vi oplever én af de 5000 år gamle stendysser.  

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til middag på hotellet.  

Dag 6 Kartoffelgård, fårehunde og tørv  
Vi kører fra vestlandet tværs over øen mod Dublin. Engang var ca 20% af Irland dækket af mose, men 

tørvegravning gennem århundrede og især mekaniseret tørvegravning har reduceret moseområderne kraftigt. Man 

kan dog se arrene i landskabet efter store og små tørvegravningsfelter rigtig mange steder og der graves fortsat 
tørv til brændsel i mindre målestok.  

Vi besøger i gård i området der primært ernærer sig ved markbrug 
samt kvæg og får. Der dyrkes både kartofler, hvede og byg. 

Landmanden viser rundt og der bliver mulighed for at stille spørgsmål 

samt se hans arbejde med fårehundene.  
Fakta: 350 hektar, 400 får, 340 køer. 

Ved byen Tuam kører vi gennem store tørvegravningsfelter og vi 
standser et sted hvor vi kan komme og se på markerne. Mange 

steder ser vi store industrimaskiner der kører på markerne og høvler 
tørven af. Tæt derved ligger et flot besøgscenter der fortæller 

historien om en gammel jernaldervej af egebjælker fra år 148 f. Kr. 

Vejen er blevet bruget til at køre tørv på og det fortæller, at området har været meget vigtig i årtusinder. 

Indkvartering på hotel 60 km nordvest for Dublin nær den lille by Mullingar. Middag på hotellet. 

Dag 7 Nationale stutteri, whiskey besøg 

Fra morgenstunden besøger vi én af Irlands helt store katedraler og rejselederen vil giver Jer en grundigt indblik i 
kirkens betydning og status for irerne. 

Irland og hesteopdræt hører uløseligt sammen. Ved Kildare besøges det nationale stutteri, der er 

Irlands vigtigste avlscenter for fuldblodsheste. Rundvisning på stutteriet. I forbindelse med 
stutteriet findes Irlands hestemuseum og De Japanske Haver. 

Irland er verdenskendt for sine mange forskellige whiskey. Ifølge irsk lov, skal whiskey være lagret 
i mindst 3 år på træfade i Irland for at må kaldes ”Irsk Whiskey”. I dag er produktionen 

koncentreret på få, store destillerier. Vi besøger Kilbeggan whiskeydestilleri, får en rundvisning og 
en lille prøvesmagning. 

Retur til hotellet og middag. 

Dag 8  Byrundtur i Dublin. Hjemrejse 

Morgenmad på hotellet.  
Vi kører en god byrundtur i Dublin og får et godt indtryk af centrum med bl.a. O’Connell Street med posthuset, 

Phoenix Park og Leinster House. Bybilledet i Dublin præges af de smukke, stilrene victorianske huse med dørene i 
utallige farver og de utallige pubber. Der vil ville tilbud om mindre spadsereture sammen med rejselederen.  

Med flyet hjem fra Dublin kl. 19.15 til Billund med ankomst 22.10. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fysik: almindeligt godt gående. 
 

Hoteller: Dejlige hoteller. Værelserne er 
indrettet forskelligt.  

 

Øvrigt: Rejsen er beregnet ved min 30 og max 
45 gæster.  

Ret til mindre ændringer i programmet 
forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl, 

afgifts- og kursændringer. Prisen er udregnet 

efter kurs, afgifter, skat og moms pr. 
24.11.2021.  

Mols Rejser er medlem af Rejsegarantifonden 
reg. nr. 1626. CVR nr. 27513174. 

 
Rejsen er arrangeret af Sydvestjysk 

LandboSenior 

 
Ikke inkluderet: Private forsikringer, øvrige 

måltider, drikkevarer og private lommepenge, 
drikkepenge til buschauffør og stuepiger. 

Husk at tegne Sygeafbestillingsforsikring!  

 
Tilmelding til Mols Rejser på email 

info@molsrejser.dk eller tlf. 7587 1212 efter 
”først til mølle princippet”. Oplys pas-navn, 

adresse, tlfnr. og mail på alle rejsende. 
Pga. flybilletter, vil vi bede om tidlig 

tilmelding! 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 
 

 

 

• Flyrejse Ryanair direkte Billund – Dublin t/rt. inkl. bagage. 

• Lufthavnsafgifter og skatter 

• Busrejse i Irland  

• Alle udflugter 

• Alle entréer: Gallarus Oratory, nationale stutteri, Cliffs of 

Moher, whisky destilleri, besøgscenter tørvevejen 

• 2 x landbrugsbesøg 

• 7 overnatning i Irland på gode hoteller 

• Helpension: 

• 7 x irsk morgenbord 

• 6 x middag inkl. kaffe/te 

• 7 frokoster på irsk pub: suppe og sandwich 

• Erfaren dansk rejseleder 

• Foredrag på rejsen om Irlands historie og kultur samt 
seværdighederne og landbrug 

• Bidrag til Rejsegarantifonden, EU ansvarsforsikring, vejafgift 

og moms 

 

 

 

Pris pr. person i delt dobb.vær.         kr. 12.900,- 

Enkeltværelsestillæg                          kr. 1.900,- 
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En rejse med natur- og kulturoplevelser i 

særklasse 

Gode hoteller og god forplejning. 
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