Reiseforslag Dublin
Irene har rykte på seg som det vennligste folket i Europa. I løpet av de siste årene er
Dublin blitt forvandlet til en svært trendy by, og er sannsynligvis partyby nummer 1 i
Europa akkurat nå. Dessuten er Dublin en ung by, der 50 % av innbyggerne er under 27
år. Det meste som er kult i Dublin ligger sør for elven Liffey: Temple Bar-området helt
nede ved elven, shoppingområdet rundt Grafton Street og Saint Stephens Park. Her
finner du dessuten parlamentet og Irlands fremste høyskole – Trinity College – og her
finnes noen av de fineste eksemplene på georgiansk og viktoriansk arkitektur på de
britiske øyene. Nord for Liffey ligger O’Connell Street med en sjarmerende blanding av
varehus, livlige handletorg (som minner om 1800-tallets Dublin), puber og
hovedpostkontoret, der påskeopprøret i 1916 startet. Like i nærheten ligger George
Bernard Shaws Abbey Theatre, som ble grunnlagt i 1904. Det beste med Dublin er at alt
ligger innen gangavstand. For eksempel tar det bare tjue minutter å gå fra O’Connell
Street til Saint Stephens Green.

Fredag
Fly med SAS fra Gardermoen, se www.sas.no. Flytiden er 2 timer og 15 minutter.
I ankomsthallen til Dublin flyplass vil GuideTravels representanter stå klare til å ta dere
imot. Vi blir først tatt med på en sightseeing for å oppleve noen av byen severdigheter og
lærer litt om Dublins historie. Turen ender hos det verdensberømte Guinness Storehouse
som byr på en av Irlands stolthet og sorte gull, ”a pint of Guinness” i The Gravity Bar.

Vi får også en opplæring i hvordan man heller den perfekte ”pint” av Guinness egne
eksperter. Så er det vår tur prøve. De som består testen får selvfølgelig et diplom.
De sier det er mye mat i en god Guinness, men fast føde må ikke undervurdere; Det er
tid for litt mat og i restauranten Arrol Suite byr Guinness Storehouse på en 3 retters
lunsj. Etter lunsj kjører vi videre til vårt hotell for weekenden.

Hotel
Shelbourne Hotel
Conrad Hotel
Radisson Hotel
Gibson Hotel

www.shelbournehoteldublin.com
http://conradhotels1.hilton.com
www.radissonblu.no/Dublin
www.thegibsonhotel.ie

Alle hotellene holder høy standard og har store rom. Perfekt beliggende i sentralt i
Dublin.
Etter innsjekk på hotellet og en aldri så liten ”cowboystrekk” eller en oppdagelsesferd i
området, så står bussene klare til å ta oss med til Restaurant Balzac på fantastiske La
Stampa Hotel & Spa i sentrum av Dublin.. Her får vi servert en deilig 3-retters middag i
flotte omgivelser. Etter middagen kan de som ønsker bli med bussene tilbake til hotellet,
eller så er det fritt frem til å utforske Dublins berømte uteliv. Dublin later til å ha et
ubegrenset antall puber, og mange av dem beskrives som ”klassiske”. Enten fordi James
Joyce ble utestengt fra dem, eller fordi Bono og resten av U2 pleier å besøke dem. Siden
slutten av 1990-tallet har Dublin dessuten fått et økende antall elegante, moderne barer.

Lørdag
Etter frokost er alle deltagere invitert til turens faglige innhold på hotellets kurs og
konferansesenter. Etter konferansen blir det servert lunsjbuffet på hotellets restaurant.
Formiddagen til egen disposisjon. Bli bedre kjent med Dublin eller brukt tiden til litt
shopping. Å handle i Dublin er like trivelig både nord og sør for elven. Luksusbutikker og
moteforretninger finner man rundt Grafton Street. Nord for elven Liffey er shoppingen og
gatelivet litt lettere tilgjengelig. Det er her kjøpesentrene Jervis Centre og Ilac Centre
ligger.

På ettermiddagen skal vi oppleve Dublin fra lands og til vanns. Vi går om bord i
amfikjøretøy fra krigens dager som populært blir kalt ”Dukws”. Turen er en hylles til våre
skandinaviske forfedre og vikinger som besøkte byen på 800-tallet. Vi blir tatt med til
severdigheter som severdigheter som St. Patrick "s Cathedral, Kristi Church Cathedral, Trinity

College, Leinster House og Merrion Square før vi går i vannet i det renoverte Docklands-området.
Blir vi våte på turen? Bare hvis det regner..

Etter Dukws-turen blir vi invitert på en ”Irish Shindig”, en tradisjonell irsk kveld. Her blir
det irsk tradisjonell mat akkompagnert med irsk tradisjonell underholdning. Og
selvfølgelig servert en ekte ”Irish Coffee”. Alså en hyggelig kveld med mye god mat,
drikke og moro. Etter middagen går ferden videre til verdenskjente Old Jameson
Distillery hvor vi får en guidet omvisning av destilleriet.

Og selvfølgelig blir det mulighet til å prøve noen av whisky merkene de lager på stedet,
med kyndig veiledning av våret vertskap. De som ønsker, bli med bussene tilbake til
hotellet fra Old Jameson Distillery. De andre kan fortsette å utforske kvelden og nattens
Dublin.
Søndag
Morningen til egen disposisjon. Avreise fra hotellet til flyplassen i god tid før avreise med
SAS kl. 13.15.
For mer informasjon om Irland se:

www.discoverireland.com/no

For mer informasjon om Dublin se:

www.visitdublin.com

Avreisetider med SAS

OSL DUB kl 1005 - 1120 (direkte)
SVG DUB kl 0600 - 1020 via CPH
BGO DUB kl 0600 - 1020 via CPH
AES DUB kl 0700 - 1120 via OSL
TRD DUB kl 0600 - 1020 via CPH
KRS DUB kl 0610 - 1120 via OSL
TOS DUB kl 0645 - 1120 via OSL
BOO DUB kl 0715 - 1120 via OSL
DUB OSL kl 1315 – 1625 (direkte)
DUB SVG kl 1315 - 1850 via OSL (1 1/5 t venting)
DUB BGO kl 1315 - 1935 via OSL (2 t venting)
DUB AES kl 1315 - 1805 via OSL
DUB TRD kl 1315 - 1915 via OSL (2 t venting)
DUB KRS kl 1315 - 2110 via OSL (4t venting)
DUB TOS kl 1315 - 2025 via OSL (2 t venting)
DUB BOO kl 1315 - 1840 via OSL

