
 

 

     Turen er tilrettelagt av:  

PROGRAM for TELEMARK SAU OG GEIT 
 

DUBLIN 11. – 14. AUGUST 2016   
 

Dublin - Hovedstaden med småbysjarm.  

Irlands hovedstad med sin vakre beliggenhet ut mot Irskesjøen er en sjarmerende by med mange overraskelser. Dublin er delt i to av elven 

Liffey. I den sydlige delen ligger universitetsområdet Trinity College, det historiske Castle og fornøyelses distriktet Temple Bar. På 

nordsiden ligger paradegaten O’Connell Street med bl.a. The Writers Museum og nasjonalteatret Abbey Theater. Dublin er en 

oversiktlig by, og det er lett å finne frem her. En byrundtur til fots gir de beste inntrykkene. En annen måte å komme seg rundt på er å kjøpe et 

dagskort til ”The Hop On – Hop Off Bus”. Bussen stopper ved de fleste severdigheter, og en kan gå av og på så ofte en ønsker . 

 

 

TORSDAG 11. AUGUST 
 

Kl. 07.40 Flyavgang fra Oslo Lufthavn Gardermoen 

Kl. 09.00 Ankomst Dublin  

 

Sightseeing  

Ved ankomst Dublin blir vi møtt av vår skandinavisktalende guide. 

Sammen finner vi bussen og tar en sightseeing i Dublin for å bli 

bedre kjent med byen. Vi passerer hovedgaten O`Connell Street,  

The Coustom House, det Gregorianske kvarteret med de flerfargede 

dørene mm. Underveis blir vi kjent med Dublins historie og får høre  

om ”dagens Dublin.” Vi besøker Guinness Storehouse hvor vi også  

får en smaksprøve av dette verdenskjente, svarte ølet 

 

Lunsj 

2 retters lunsj på Dublin’s eldste pub 

 

Etter lunsj kjører vi til hotellet hvor vi kan oppbevare bagasjen  

frem til innsjekk  

 

INNSJEKK CAMDEN COURT HOTEL****  
 

Hotellet igger i Dublin sentrum, 500 meter fra parken St. Stephen's 

Green, med ca. 10 minutters gange til Temple Bar og Dublin Castle.  

Hotellet har 251 rom, restaurant, bar, treningssenter, basseng,  

badstue, boblebad, spa, skjønnhetssalong, møte- og selskapslokale. 

For mer informasjon om hotellet, se: 

http://www.camdencourthotel.com/ 

Reservert: 1 enkelt og 12 dobbeltrom inkl. frokost  

 

  Middag – mot tillegg 

   

 

FREDAG 12. AUGUST  
 

  Frokost på hotellet  

 

  Gårdsbesøk og Orchard Centre 

Skandinavisktalende guide og buss henter oss ved hotellet. Vi 

besøker en gård før turen fortsetter til Orchard Center. Her vil vi få 

en gjeterhund demonstrasjon og servert BBQ lunsj basert på lokale 

råvarer. Etter lunsj blir det Bailey`s Tasting Workshop.  

Vi avlegger Baileys kyrne et besøk, får en kort presentasjon av de  

forskjellige ingrediensene som benyttes for å lage Baileys Irish 

Cream og til slutt vil vi få anledning til å prøvesmake en av verdens 

beste likører.  

 

Busstransport tilbake til hotellet i Dublin. Kjøretid ca. 2 timer 

   

http://www.camdencourthotel.com/
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Middag – mot tillegg 

 

 

LØRDAG 13. AUGUST 
 

  Frokost på hotellet  

 

  Dagen til fri disposisjon 

 

  Forslag til gjøremål på egenhånd:  

  Old Jameson Distillery  

Trinity College & The book of Kells 

 St Patrick`s Cathedral 

  Dublin Castle 

  Powerscourt House and Gardens 

   

Buss henter oss på hotellet for transport til Johnnie Fox`s Pub 

 

Irsk aften med levende musikk og dans inkludert  

3 retters middag på Johnnie Fox`s Pub  

 

Johnnie Fox`s er Pub ligger i fjellene i Glencullen, cirka 20 km sør for 

Dublin, og er en av Irlands eldste og mest kjente puber. Her vil vi 

oppleve en kveld med atmosfære, god mat og en av landets beste 

danseforestillinger.  

 

Busstransport tilbake til hotellet   

 

  

SØNDAG 14. AUGUST 
 

  Frokost på hotellet 

 

  UTSJEKK fra hotellet 

 

  Buss og skandinavisktalende guide henter oss på hotellet for dagens  

utflukt: Tullamoreshow. Sjå nettside for meir informasjon.  http://www.tullamoreshow.com/  

Lunsj inkludert etterfulgt av transport til flyplassen for innsjekk. 

 

 

Kl. 20.20 Flyavgang fra Dublin 

Kl. 23.30 Ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen 

 

 

 

Tar forbehold om endringar i programmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tullamoreshow.com/
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DUBLIN 11. – 14. AUGUST 2016 

 
 

PAKKEPRIS PER PERSON ca. NOK 9.200,- pluss flyskatter 

 

Pakkeprisen inkluderer: 
Flyreise tur/ retur Oslo Lufthavn Gardermoen – Dublin med Norwegian 

   inkl. 2 x 20 innsjekket bagasje pluss håndbagasje 

Skandinavisktalende assistanse på flyplassen ved ankomst  

Transport flyplass – hotell inkludert 

   sightseeing i Dublin med egen buss og skandinavisktalende guide 

1 x lunsj eks. drikke på Dublins eldste pub i forbindelse med sightseeing 

Besøk på Guiness Storehouse inkl. en smaksprøve av det verdenskjente svarte ølet  

3 x overnatting i delt dobbeltrom på Camden Court Hotel**** 

3 x frokost på hotellet  

1 x 2 retters lunsj eks. drikke på lokal restaurant  

Gårdsbesøk med egen buss og skandinavisktalende guide 

Gjeterhund demonstrasjon og Bailey`s Tasting Workshop på Orchard Centre 

1 x BBQ lunsj eks. drikke på Orchard Centre 

Irsk Aften med 3 retters middag eks. drikke på Johnnie Fox`s Pub  

Busstransport tur/ retur Johnnie Fox`s Pub 

Skandinavisktalende guide og egen buss for utflukt og transport til flyplass ved avreise 

Flyreise Dublin – Oslo Lufthavn Gardermoen med SAS 

   inkl. 23 kg innsjekket bagasje pluss håndbagasje 

 

Tillegg pr person: 
Flyskatter med SAS ca. NOK 150,- (obligatorisk og kan endre seg uten forvarsel frem til billettuttak)  

3 x overnatting i enkeltrom NOK 1.350,- 

2 x middag, drikke til måltidene, andre entrèer, aktiviteter og lignende på forespørsel 

Reise- og avbestillingsforsikring 

 

FLYREISE 
Torsdag 11. august OSLO – DUBLIN kl. 07.40 – kl. 09.00 25 seter reservert Norwegian 

Søndag 14. august DUBLIN – OSLO kl. 20.20 – kl. 23.30 seter reservert SAS 

 

HOTELL 
Camden Court Hotel**** ligger i Dublin sentrum, 500 meter fra parken St.  

Stephen's Green, med ca. 10 minutters gange til Temple Bar og Dublin Castle. Hotellet  

har 251 rom, restaurant, bar, treningssenter, basseng, badstue, boblebad, spa, 

skjønnhetssalong, møte- og selskapslokale. For mer informasjon om hotellet, se: 

http://www.camdencourthotel.com/  

 

 

BETINGELSER 

 

Påmeldingsfrist innan 25. februar til Torhild F Sisjord 

e-post: torhild.sisjord@nortura.no Mobil: 90204121 

 

Depositum kr 2000,-. Info om innbetaling mm kjem seinare. 
(På grunn av reservasjon av flybilletter er fristen kort)  

 

Håpar dette var eit fristande tilbod og du/de ynskjer å være med på tur 
 

 

Mvh Styret og sekretær i Telemark sau og geit 

http://www.camdencourthotel.com/
mailto:torhild.sisjord@nortura.no

