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      I priset ingår 

 
✓ 7 nätter på 3-4 stjärniga boende 
✓ 7 irländsk eller kontinental frukost 
✓ 7 lunch eller middag (1 huvudrätt & 1 dryck) 
✓ Eget badrum 

 
 

✓ Modern minibuss med max. 8 passagerare 
✓ Flygplatstransfer Dublin 

 

✓ Svensktalande guide och chaufför 
✓ Musikkvällar på autentiska pubar 
✓ Entrébiljett till Castletown palats 
✓ Entrébiljett till Kilkenny slott 
✓ Entrébiljett till Ross slott 
✓ Entrébiljett till Muckross herrgård 
✓ Entrébiljett till Derrynane herrgård 
✓ Entrébiljett till Jerpoint kloster 
✓ Entrébiljett till Glendalough klosterstad 
✓ Entrébiljett till Cashel fästningskatedral 
✓ Entrébiljett till Kerry klippor 
✓ Guidad stadsvandring Kilkenny 
✓ Besök Wicklow nationalpark 
✓ Besök Killarney nationalpark 
✓ Besök Derrynane naturreservat 
✓ Besök Ring of Kerry och Skeillig Ring 
✓ Besök Dingle halvö 
✓ Besök Black Valley 
✓ Guidade promenader och vandringar (valfri)  

 

  

Tveka inte att kontakta oss via: 

  

 - e-mail: info@vespucci-tours.com  

 - telefon: 0451 370 03  

 - adress: Kyrkbyn 537, 282 75 Hästveda 

 

Resa:   Irland - Guidad Resa 

 

Nätter / dagar: 7 / 8 

 

Resenärer: max. 8  

 

Resdagar: finns på vår websida 

Pris:  12.900 kr / person  

   i dubbelrum 

    

   Enkelrumstillägg +70% 

G u i d a d    R u n d r e s a   -   I r l a n d 
 

 

             

Guidad Rundresa - Irland (max. 8 resenärer) 

Längs ett spektakulärt landskap, dramatiska klippor, imponerande slott och charmiga fiskebyar upptäcker du 

Irlands unika kulturarv på vår guida smågrupp-rundresa med max. 8 resenärer. Fri entré till 8 historiska 

sevärdheter, flera stadsvandringar, upplevelser i olika nationalparker, guidade vandringar (valfri), live-musikkvällar 

i autentiska pubar och mycket mer ingår i vårt paket. I vår resa ingår övernattningar på 3-4 stjärniga och 

autentiska boende med en familjär atmosfär och en irländsk och kontinental frukost. Lunch eller middag samt 

dryck (alkoholhaltig eller alkoholfritt) ingår. Våra guidade rundresor inkluderar högst 8 resenärer för att garantera dig 

en personlig och omfattande service. Våra resor är utformade att du förlora inte för mycket tid i minibussen och 

upptäcka sevärdheter utanför det vanliga. Tack vare vår lilla grupp kan vi göra flera stopp. Rundresan är på 

svenska. En grupp av 8 resenärer kan bestämma eget datum.  
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R e s e b e s k r i v n i n g  
 

 

 
1 dag   
Vid ankomsten till flygplatsen i Dublin blir du välkomnade av din svensktalande 
guide innan du fortsätter till ditt första boende. Du besöker det imponerande 
palatset Castletown från 1700-talet under en guidad visning och promenerar 
genom en fantastisk park. På kvällen väntar en typisk irländsk middag och 
detaljerade information om rundresan på dig.  

Tjänster som ingår: flygplatstransfer Dublin, entrébiljett Castletown palats 
Måltider: middag 
Logi: 3-4 stjärnigt boende utanför Dublin 

 

2 dag   
På morgonen upptäcker du nationalparken Wicklow, ett stort bergsområde där du 
upplever mystiska sjöar, imponerande vattenfall och klosterstaden Glendalough 
från 500-talet. Under en fantastisk promenad genom den ”Två-sjöars”-dalen 
upptäcker du b.a. ett pittoreskt vattenfall. Tack vare vår lilla grupp kan vi göra flera 
stopp med panoramavyer på okända vägar när som helst. Genom ett pittoreskt 
landskap ankommer du till det imponerande cistercienserklostret Jerpoint med sina 
fascinerande skulpturer från 1200-talet. Dessutom besöker do en charmig historisk 
by med en imponerande stenbro vid floden Nore. På kvällen ankommer du till den 
historiska staden Kilkenny där en autentisk live-musik-upplevelse i en typisk 
irländsk pub väntar på dig. Det bästa sättet att avsluta en fantastisk dag! 
Tjänster som ingår: besök Wicklow nationalpark, entrébiljett Glendalough   
        klosterstad, vandring (valfri), entrébiljett Jerpoint kloster,   
       irländsk musikkväll   
Måltider: frukost & lunch  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Kilkenny 

 

3 dag    
Du utforskar den historiska staden Kilkenny där du upplever ett mäktigt slott från 
1200-talet och stadens pittoreska medeltidsgator. Du kan besöka b.a. en historisk 
ale-bryggeri och upptäcker Kilkenny på eftermiddagen på egen hand. 

Tjänster som ingår: entrébiljett Kilkenny slott, guidad stadsvandring Kilkenny  
Måltider: frukost, lunch och middag 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Kilkenny 

 

4 dag   
På morgonen upptäcker du slottsberget av Cashel, den gamla kröningssätten av 
Munster-kungarna från 300-talet. Du fortsätter västerut till nationalparken 
Killarney där du besöker ett välbevarat slott vid kanten av Loch Leane. Du stannar 3 
nätter i den charmiga lilla staden Killarney, känt för sina livliga musikkvällar.   
 
Tjänster som ingår: entrébiljett Rock of Cashel, entrébiljett Ross slott  
Måltider: frukost och lunch   
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Killarney 
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R e s e b e s k r i v n i n g  
 

 

 
5 dag   
På morgonen kör du genom den spektakulära dalen ”Black Valley” som är bara 
tillgängliga till småfjordon och förtrollar dig med fantastiska 
panoramautsikterplatser ökända till vanliga turister. Tidsplanen bestäms här av får 
som ibland blockerar vägen. På eftermiddagen ankommer du tillbaka till 
civilisationen och besöker herrgården Muckross, kanske Irlands vackraste. Efter 
visningen väntar en promenad genom herrgårdens majestätiska trädgårdar och 
nationalparken Killarney samt ett besök till ett mäktigt vattenfall på dig. 

Tjänster som ingår: besök ”Black Valley”, entrébiljett Muckross herrgård, vandring  
       Muckross trädgården och vattenfall (valfri) 
Måltider: frukost och lunch 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Killarney 

 

6 dag  
Hela dagen upptäcker du den natursköna ”Ring of Kerry” där du upplever charmiga 
fiskebyar, dramatiska kuster och majestätiska bukter. Sent på eftermiddagen 
väntar en charmig promenad längs kusten på naturreservatet Derrynane till en 
1200 år gammal kyrka som er bara tillgänglig vid lågvatten, på dig. Du avslutar den 
magiska dagen i den autentiska byn Kenmare där du delta också på en typisk 
irländsk musikkväll.      

Tjänster som ingår: entrébiljett till Kerry klippor, besök ”Ring of Kerry”, guidad  
   vandring Derrynane naturreservat, entrébiljett Derrynane House, 
   musikkväll i Kenmare  
Måltider: frukost och middag 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Killarney 

 

7 dag  
Idag utforskar du den pittoreska halvön Dingle där du upplever slottsruiner, 
natursköna utsiktsplatser och dramatiska klippor. En av Europas mest spektakulära 
region! På en fantastisk panoramautsiktsplats över Atlanten till Blasket öarna tar vi 
en lite fika och picknick innan vi kör över Conor passet med fantastiska vyer. 
Därefter böjar vi hemresan västerut.  

Tjänster som ingår: besök Dingle halvö  
Måltider: frukost 
Logi: 3-4 stjärnigt boende  

 

8 dag  
Beroende om dina avgångstider skulle din guide vara glad att visa dig ytterligare 
sevärdheter eller huvudstaden Dublin för att göra det mesta av ditt irländska 
äventyr.  
 
Tjänster som ingår: flygplatstransfer Dublin   
Måltider: frukost   
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B i l  o c h  B o e n d e  
 

 

R e s p l a n  
 

 

 

Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. Varför åker du utomlands om du inte vill upptäcka något nytt? 
Du vill uppleva olika människor, olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt boende. Alla enhetliga 
hotellkedjor är till affärsresor, inte semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala och autentiska 3 till 
4stjärniga boende. Är det en villa i Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland och Irland, en herrgård i Estland, en 
hacienda i Mexiko eller en finca i Spanien, du kommer alltid att uppleva ditt destinationsland även när du checkar 
in för natten. Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare 
lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att säkerställa kvalitet, komfort, renhet och gästfrihet. 

Våra boende i Irland (exempel)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

          Våra minibussar (exempel) 

 

 

 

 

 

  

✓ modern minibuss 
✓ 9 sittplatser  


