
SPF Seniorerna Toarp planerar en resa till Irland september-oktober 2020. För 
at t resan ska kunna genomföras till planerat pris krävs 40 deltagare. Just nu 
saknas ett antal. Du är därför välkommen att hänga med på denna fina resa, 
men tiden är knapp så anmäl Ditt intresse senast 30 januari. 

Kontakta Lars Svensson Tfn 076 885 86 44 eller Stig Johansson Tfn 070 227 12 97 
för frågor och anmälan. 

Irländska dagar 27.9 – 2.10 2020 Programskiss 
 
Söndag 27 september 
Avresa med buss från Borås ca 0700 till Kastrup, ca 4,5h inkl ett stopp. 
Flyg Kastrup – Dublin, prel tider 1405 – 1525. Svensktalande guide möter på 
flygplatsen och är med oss under nästan hela vistelsen. 
Busstransfer Dublin – Galway ca 2h15. 
Incheckning och middag på hotellet. Prel hotell är Victoria Hotel, mitt i centrala 
Galway, gångavstånd till allt av intresse! 

Måndag 28 september 
Frukost. Dagen ägnas åt en guidad promenad i Galway på fm och efter lunchen på 
egen hand hämtar bussen oss vid hotellet och tar oss med på en utflykt till bl.a Cliffs 
of Moher vid atlantkusten och klippor som stupar lodrätt ca 200 m. Vi besöker också 
några charmiga byar och kör igenom nationalparken The Burren. Åter på hotellet ca 
18. 
Gemensam middag på kvällen. 

Tisdag 29 september 
Frukost och stor del av dagen fri, lunch på egen hand. På eftermiddagen åker vi med 
vår buss söderut till det storslagna slottet Bunratty Castle där vi på kvällen får vara 
med om en "Medieval Banquet" (medeltida slottsbankett) inkl musik och sång. Det 
ingår dryck till middagen! I slottsparken har man byggt upp en medeltida irländsk by 
som är väl värd ett besök. Åter på hotellet vid midnatt eller lite senare. 

Onsdag 30 september 
Frukost (lite senare kanske!) och utcheckning från rummen. Med vår buss åker vi mot 
Dublin. Ungefär halvvägs gör vi ett lunchstopp i staden Tullamore. I Tullamore finns 
ett av Irlands mest kända whiskeydestillerier. Vi får en guidad visning (på engelska) 
med tillhörande provning. 
Efteråt äter vi lunch i destilleriets restaurang. 
Vi ankommer vårt hotell i Dublin ca 1700, incheckning och lite vila. Prel hotell är 
Trinity City. 
Gemensam middag på hotellet. 

Torsdag 1 oktober 
Frukost och guidad rundtur i Dublin, ca 2h. Förutom sevärdheter ex.vis Phoenix Park 
med presidentpalatset, Dublin Castle, vackra villakvarter med anrika sk "townhouses" 



mm får vi tips av guiden på matställen, shopping etc. Ett känt område som vi inte ska 
missa är "Temple Bar" med sina irländska pubar och restauranger. Det ligger mitt i 
city! 
Ett besök på Guinness bryggeri bör kanske också finnas med i programmet eller hur? 
Efter rundturen blir vi avsläppta centralt med möjlighet till både mat och shopping! 
Ca 18.30 möts vi i hotellets lobby och tar oss tillsammans till en "Celtic Night" på 
Arlington Hotel. I denna fest ingår en trerätters irländsk middag samt musik- och 
dansunderhållning! Ett härligt sätt att runda av våra irländska dagar! 

 
Fredag 2 oktober 
Frukost och utcheckning från rummen. 
Transfer hotellet – Dublins flygplats ca 10.00 
Prel avgång flyg Dublin – Kastrup 1235 med ankomst 1550. 
Åter i Borås ca 21.00 ev senare om vi stannar och äter! 

Följande ingår preliminärt: 
- Busstransfer Borås – Kastrup t/r 
- Flyg Kastrup – Dublin t/r (angivna flygtider är med SAS) 
- Busstransfer Dublin – Galway – Dublin samt utflykter/guidetur under hela tiden. 
- 3 nätter på hotell i Galway inkl frukost. 
- 2 nätter på hotell i Dublin inkl frukost. 
- 3 middagar på våra hotell. OBS Dryck tillkommer. 
- Besök på Tullamore Whiskeydestilleri inkl rundtur, provning och lunch 
- Middag på Bunratty Castle inkl dryck och underhållning. 
- Middag i samband med Celtic Night i Dublin. OBS Dryck tillkommer. 

Prel pris per person i dubbelrum: 13 500,- 
Prel pris per person i enkelrum: 16 000,- 

Dessa priser är baserade på att vi blir 35-40 deltagare på resan. 

 


