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Wales & Irland
Med et fascinerende språk som er en levende forbindelse 
til Kong Arthur og ridderne av det runde bord, et majestetisk 
landskap som strekker seg fra en forreven kystlinje til grønne 
fjell, ligger Wales. Landet har flere slott enn noe annet land i 
Europa! Slottene er ikke bare historiske etterlatenskaper, men 
også levende bevis for Wales’ ville og brokete fortid. Og over 
alle slott øyner vi den legendariske dragen som pryder alle 
flagg. Men det er det walisiske folket som gir Wales en helt 
spesiell sjarm. Det henger nemlig noe magisk i luften, utgått 
fra en rik keltisk kulturhistorie som kommer til uttrykk gjennom 
sanger og dikt. Waliserne har til og med et eget ord for denne 
følelsen av energi og nasjonal lidenskap – hwyl.

På den andre siden av St. George’s Kanalen ligger Irland 
– «Smaragdøya». Republikken som omfatter den største og 
sørligste delen av øya, er i sannhet mytenes, heltenes og 
tragedienes land. Sjelden ser en tusen års historie så innvevd 
i folks dagligliv. Irene er hyggelige, nære folk som vet å ta vel 
imot besøkende. Ute i vest snakker de gælisk og folkemusikken 
står sterkt. I Dublin går livet raskere, en liten storby, men bak 
stress og jag, finner vi likevel alltid det umiskjennelige irske!

Så bli med på en alle tiders medlemstur og opplev to herlige 
land med variert og flott landskap, imponerende slott, 
tradisjonell musikk og dans, god mat og drikke, 
og ikke minst et gjestfritt vertskap!

TURFAKTA – WALES & IRLAND

AVREISE: 13. juni 2018 – Varighet: 10 dager

Avreise fra: Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, 
Trondheim og Melhus. 

TURPRISEN INKLUDERER:
• Busstransport til Værnes t/r
• Flyreise med SAS, Trondheim – Oslo – Manchester 
 og Dublin – Oslo – Trondheim
• 1 overnatting på Hallmark Hotel The Queen i Chester
• 3 overnattinger på St. George’s Hotel i Llandudno
• 1 overnatting på Maldron Hotel i Galway
• 1 overnatting på Clonmel Park Hotel i Tipperary
• 3 overnattinger på Harcourt Hotel i Dublin
• Bussreise i Wales og Irland i flg. turbeskrivelse
• Ferje Holyhead - Dublin
• Alle utflukter og sightseeinger i flg. turbeskrivelse
• Alle besøk og innganger i flg. turbeskrivelse
• «Romersk» lokalguide i Chester (engelsktalende)
• Skandinavisktalende lokalguide i Dublin
• 9 frokoster
• 3 lunsjer
• 9 middager (hvorav 1 er irsk aften i Dublin 
 med underholdning)
• Reiseleder fra Orklareiser
 
Medlemstilbud pr. person kr. 17.850,-  
Tillegg for enkeltrom på hotellene kr. 4.700,- 

VALUTA: Britiske pund og euro

Denne reisen krever gyldig pass.

Reiseruten er relativt krevende og forutsetter at deltak-
erne kan bevege seg over lengre avstander (bl.a. på 
flyplasser, byvandring på brostein, trapper, og lignende) 
uten personlig/teknisk assistanse. 

Først til mølla – begrenset antall plasser! 

Nærmere informasjon og påmelding ved henvendelse til Orklareiser, telefon 72 49 57 50 eller på www.orklareiser.no 
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Onsdag 13. juni: Buss til Værnes – flyreise til Manchester 
– buss til Chester  
Busstransport fra Melhus via Trondheim til Værnes, og fra Namsos via 
Steinkjer, Verdal og Levanger til Værnes. Flyavgang med SAS kl. 09:20 til 
Oslo kl. 10:15. Videre fra Oslo kl. 11:50 til Manchester kl. 12:25 (lokal tid). 
Vår bagasje går gjennomgående fra Værnes til Manchester. Fra fly-plas-
sen i Manchester er det en drøy halvtimes kjøretur til Chester, der vi skal 
spise middag og overnatte på Hallmark Hotel The Queen.

Torsdag 14. juni: Chester – Llandudno
Chester ligger helt ved grensa til Wales, og byen er kjent for sin romerske 
bymur og dekorative trebygninger fra 1800-tallet. Byvandring sammen 
med vår «romerske» guide i byens vakre gater. Vi får se dekorative bind-
ingsverkshus i hovedgaten Chester Rows med bl.a. butikker i to etasjer, 
flotte karnapper og gallerier. Det blir også en tur opp på den romerske 
bymuren. Litt fritid i Chester etterpå, før vi samles i bussen og fortsetter 
vår ferd inn i Wales. Etter cirka en time ankommer vi kystbyen Llandud-
no, der vi skal bo tre netter på St. George’s Hotel. Om kvelden samles vi 
til middag i hotellets restaurant.

Fredag 15. juni: Utflukt til Portmeirion og Porthmadog
Heldagstur i det smaragdgrønne og historiske Wales. Vi kjører sørover 
gjennom varierende landskap og stifter bekjentskap med Gwydir For-
est Park og deler av nasjonalparken Snowdonia.

Vårt første besøksmål er «fantasi-byen» Portmeirion i Gwynedd. Byen 
ble tegnet av arkitekten Clough Williams-Ellis og ble oppført mellom 
1925 og 1975. Byen er oppført i en italiensk stil og byr på både spen-
nende planteopplevelser og ikke minst en annerledes og interessant 
arkitektur. 

I nabobyen Porthmadog skal vi 
besøke et lokalt ølbryggeri, før det 
blir en togtur på The South Snowdon 
Railway til Beddgelert. Strekningen 
er en smal-sporet jernbane som i 
dag er en del av den walisiske høy-
landsbanen, og vi skal være med 
det gamle damplokomotivet Russell. 
Lunsj er inkludert i dagens program. 
Middag på hotellet.

Lørdag 16. juni: 
Utflukt til byen med Storbritannias lengste navn og Conwy 
Halvdagsutflukt til landsbyen Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrob-
wllllantysiliogogogoch – Storbritannias lengste stedsnavn, og det tredje 
lengste i verden. Navnet ble kon-
struert i 1860-årene i forbindelse 
med åpningen av jernbanestasjo-
nen, for at man skulle få Storbri-
tannias lengste stasjonsnavn og 
dermed sette stedet på kartet. 
Her er det vanlig å la seg av-
bilde foran stasjonsskiltet og å 
kjøpe «pass» som er stemplet i 
den lokale butikken. Vi skal også 
besøke Conwy, som er en vakker 
middelalderby. Her besøker vi 

Conwy Castle, som ble bygd av Edward I på 1300-tallet. På etter-
middagen blir det en rundtur i Llandudno – «Great Orme Tour», i en 
«veteranbuss» langs klippene på halvøya nordvest for byen. Middag 
på hotellet.

Søndag 17. juni: Llandudno – Galway i Irland 
Vi tar ferje fra havnebyen Holyhead ved Irskesjøen kl. 08:55 til Dublin 
kl. 12:10. Vi kjører vestover til byen Tullamore, der vi spiser felles lunsj 
og besøker whiskeydestilleriet med samme navn. Siste etappe fører 
oss til Galway på vestkysten av Irland – byen som er det keltiske kul-
tursenteret i landet. Her skal vi spise middag og overnatte på Maldron 
Hotel Galway.

Mandag 18. juni: Galway – Cliffs of Moher – Tipperary
Dagens opplevelser starter ved de verdenskjente klippene Cliffs of 
Moher. Klippene reiser seg 120 m, og høyere, over sjøen ut mot 
Atlanterhavet på Irlands vestkyst. Neste stopp blir Bunratty Castle. 
Slottet ble bygd i 1425 og er det best bevarte og mest autentiske 
slottet i Irland. Her finner vi også 
Bunratty Folk Park, som er en opp- 
levelsespark bygd som en irsk lands-
by fra 1800-tallet med gårdsbruk, 
kirke, hovedgate med butikker, pub, 
postkontor, og mye mer. 
Dagens siste etappe tar oss forbi 
byen Limerick og til Clonmel Park 
Hotel i grevskapet Tipperary. Middag på hotellet.

Tirsdag 19. juni: Tipperary – Dublin  
Vi besøker Rock of Cashel, også kjent som Cashel of the Kings – et sted 
med betydelig historisk interesse, og en kjent turistattraksjon i Irland, før 
vi ankommer Irlands sjarmerende hovedstad, Dublin. Vi skal bo tre netter 
på Harcourt Hotel. Middag på hotellet. 

Onsdag 20. juni: Sightseeing i Dublin og irsk aften  
Sammen med en skandinavisktalende 
lokalguide begir vi oss ut på en interes-
sant sightseeingtur. Dublin har mange 
flotte severdigheter, og vi får bl.a. se St. 
Patricks Cathedral, Trinity College, St. 
Stephen’s Green, Temple Bar og mye mer. 
Etter rundturen blir det en ekte irsk pub-
lunsj, før vi besøker Guinness Storehouse. 
I kveld skal vi være med på en tradisjonell 

irsk aften med middag og underholdning. På The Merry Ploughboys blir 
det tradisjonell irsk sang, musikk og dans – bl.a. Riverdance.

Torsdag 21. juni: Fridag i Dublin  
Frokost og middag på hotellet – ellers er dagen til fri disposisjon i Dublin. 

Fredag 22. juni: Dublin – flyreise til Værnes – busstransport hjem  
Busstransport til flyplassen i Dublin. Vi har flyavgang med SAS kl. 12:55 
til Oslo med ankomst kl. 16:05 (lokal tid). Bagasjen går gjennomgående 
til Trondheim, så vi skal bare gå transitt på Gardermoen. Avgang med 
SAS fra Oslo kl. 17:00 til Værnes kl. 17:55. Busstransport tilbake til de 
respektive hjemstedene. 

www.coopmidtnorge.no

Conwy


