
 

 

Irland og Skotland, 8 dage 

Med Idræt for Alle 

Rundrejse i Irland og Skotland med Edinburgh, Loch Lomond, Belfast, Dublin, irsk aften, dansk rejseleder og 
meget mere. En flot tur gennem Højlandet til whiskysmagning og mulighed for sejltur på den legendariske sø 
Loch Lomond. Mulighed for gåtur undervejs. Derefter fortsættes med færge til Nordirland og Belfast med de 
spændende kontraster. Oplev et af byens vartegn - det ikoniske Titanic museum, med hele historien om 
verdens mest luksuriøse skib. Rejsen indeholder ligeledes den naturskønne udflugt langs en af Irlands 
smukkeste kystveje til naturfænomenet Giants Causeway med mere end 40 000 basaltsten. Mulighed for gåtur 
undervejs. De sidste dage, overnattes i Irlands farverige hovedstad Dublin med flotte byrundture og mulighed 
for en festlig irsk aften. Som sædvanlig på Idræt For Alles ture er det sociale i højsæde på hele turen. 
 

 

Adagio Aparthotel Edinburgh (09 - 11. September) 
https://www.adagio-city.com/gb/hotel-9289-aparthotel-adagio-edinburgh-royal-mile/index.shtml 
 
Dejligt lejlighedshotel beliggende direkte på The Royal Mile. Vi bor i 1-værelses lejligheder. Der bliver ikke 
gjort rent mellem de to overnatninger, men der bliver tømt skraldespand og skiftet håndklæder. 
 
The Park Hotel Kilmamock (11 - 12. September) 
https://theparkhotelayrshire.co.uk/ 
 
Holiday Inn Express Belfast (12 - 14. September) 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/belfast/bfsex/hoteldetail 
 
Travellodge Plus Dublin (14 - 16. September) 
https://www.travelodge.ie/ 
 
Nybygget og centralt beliggende hotel i gåafstand til Trinity College og ca. 15 minutters gang fra det livlige 
Temple Bar-kvarter med et væld af pub'er.  
 
 

https://www.adagio-city.com/gb/hotel-9289-aparthotel-adagio-edinburgh-royal-mile/index.shtml
https://theparkhotelayrshire.co.uk/
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09.09.2022  Afrejse 

Flyafgang fra Københavns Lufthavn med Norwegian direkte til 
Edinburgh. Bussen holder klar i lufthavnen og hvis tiden tillader, 
køres en orienterende byrundtur, inden check-in på Hotel The 
Royal Mile.        
Middag på egen hånd – rejseleder vil være behjælpelig med at 
finde egnede steder. 
 

10.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Royal Mile og Edinburgh Castle 
Vi starter dagen med byrundtur til fods op ad The Royal Mile fra 
det skotske parlament og dronningens Holyrood Palace via St. 
Giles kirken og forbi de mange smalle gyder til kanonerne, 
krigsmuseet og de skotske kronjuveler på Edinburgh Castle. Der 
er en vidunderlig udsigt over byen fra de gamle borgmurer. 
Resten af dagen er på egen hånd, hvor man kan se nærmere på 
ovenstående. Rejseleder hjælper gerne med råd og tips. 
Middag på egen hånd – rejseleder vil være behjælpelig med at 
finde egnede steder. 
 
 
Det skotske højland og smuk natur ved Loch Lomond 
Vi forlader Edinbrugh og kører ad naturskøn rute forbi den 
berømte jernbanebro Forth Bridge fra 1890, op gennem det 
smukke højland. Undervejs gør vi stop på et af landets mest 
kendte Whiskydestillerier, hvor vi får en rundvisning, der afsluttes 
med smagen af de gyldne dråber, - Skotlands stolthed. Besøget 
er inkluderet i rejsens pris. Efter besøget fortsætter vi tværs over 
Højlandet til den kendte sø Loch Lomond, smukt beliggende for 
foden af nationalparken The Trossachs. Mulighed for sejltur på 
The bonny bonny banks of Loch Lomond, hvis vejret tillader det. 
Herfra fortsætter bussen til overnatning syd for Glasgow.     
Middag på hotellet 
 

12.09.2022  Fra Skotland til Betagende Belfast i Nordirland 
Vi starter dagen med at køre sydover og med færge til Nordirland. 
Overfarten tager ca. 2 timer. Ved ankomst tager vi med rejseleder 
på en orienterende byrundtur i Belfast, som er en kontrasternes 
by med klassiske engelske bygninger i centrum, nye moderne 
bygninger i Titanic kvarteret og den barske fredslinie i 
forstæderne, som delte det protestantiske kvarter fra det katolske. 
Ikke overraskende finder man mange gravmalerier, der 
sympatiserer med hver sin fløj. Der bliver muligt at besøge det 
ikoniske Titanic museum med den flotte udstilling om verdens 
mest luksuriøse skib. Her vil der være flere historier fra søsætning 
til forlis, og museet er beliggende med udsigt til Harland & Wolff 
værftet i Belfast, der byggede Titanic. Museet har for nylig fået 
prisen som bedste besøgsattraktion i Europa. Sidst på 
eftermiddagen ankommer til hotellet i Belfast for indkvartering de 
næste 2 nætter. 
Middag på hotellet 



 

 

13.09.2022  Giants Causeway og Irlands smukkeste kystvej   
Heldagsudflugt til det flotte besøgscenter ved Giants Causeway. 
Her får du hele historien, hvordan de mange basaltsten blev 
dannet for 60 millioner år siden. Herefter går turen ud til de 
spektakulære klippeformationer, der udgør en af de mest 
imponerende og stemningsfulde landskaber i Nordirland. Myten 
fortæller at det var den irske kæmpe Finn McCool, der byggede 
stenene, så han kunne gå tørskoet til Skotland og kæmpe mod 
kæmpen Bemandonner – men det er en helt anden historie. På 
vejen tilbage kører vi på Irlands smukkeste kystveje med et væld 
af flotte panoramaer. Senest har kyststrækningen været brugt 
som filmkulisse for den berømte tv-serie Game of Thrones. 
Udflugten til Giants Causeway per person kr. 300 inkl. entré til 
besøgscentret (se under pris pr. person under tillæg).   
Middag på egen hånd – rejseleder vil være behjælpelig med at 
finde egnede steder. 
 

14.09.2022  Dublin – Irlands farverige hovedstad 
Bussen kører sydpå til orienterende byrundtur med bus i Dublin. 
Byen blev anlagt af nordiske vikinger for mere end 1000 år siden 
ved Dublin Castle. Du oplever de smukke georgianske bygninger i 
centrum, det 130 m høje The Spire, floden Liffey med de mange 
broer, Trinity College og meget mere. Der bliver også tid til at 
nyde a pint of Guinness på en af byens mange pubber. 
Indkvartering de sidste 2 nætter i Dublin. 
Middag på egen hånd – rejseleder vil være behjælpelig med at 
finde egnede steder. 
. 
 

15.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dublin til fods og festlig irsk aften 
Rundtur til fods i centrum med statuen af Molly Malone, 
Hovedgaden Grafton Street og det livlige Temple Bar kvarter. 
Hvor pubberne ligger som perler på en snor, og hvor den irske 
musik kan nydes det meste af dagen. Tid på egen hånd til 
Guinness bryggeriet, et af byens mange destillerier eller Dublin 
Castle, - der er meget at vælge imellem. Rejseleder hjælper 
gerne med tips og gode råd. Om aftenen får du mulighed for at 
tage med til hyggelig irsk aften på The Merry Ploughboy med 
spisning, irsk underholdning i form af dans og musik. Irsk aften 
pris pr. person kr. 350 (se under pris pr. person under tillæg) 
Middag op egen hånd hvis Irsk aften ikke ønskes 
 
Hjemrejse 
Efter morgenmad siger vi farvel til Dublin og kører mod lufthavnen 
for fly direkte med Norwegian til Københavns Lufthavn. 

 
Efter programmets byrundture, er der mulighed for at udforske på egen hånd, da turene typisk tager 2 – 3 
timer. 
Rækkefølgen i programmet kan ændres, såfremt omstændighederne kræver det. 
 
England og Irland: Visumfri – passet skal være gyldigt under hele opholdet og mere end 6 måneder til udløb. 

Kilde: www.um.dk 

Det er den rejsendes eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at den rejsende 
eventuelt kontakter pågældende lands ambassade for at få bekræftet ovenstående 

 

http://www.um.dk/


 

 

Rejs med på efterårsturen – og få en fantastisk oplevelse. 

 

Følgende er inkluderet i prisen: 

 Fly København - Edinburgh // Dublin – København, Flyskatter, afgifter 

 1 stk. bagage max 20 kg samt 1 stk. håndbagage max 8 kg max mål 55 x 40 x 23 cm.  

 Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet 

 7 x morgenmad 

 2 x middage (eksklusiv drikkevarer)  

 Udflugter jf. program 

 Byrundtur i Edinburgh, Belfast og Dublin 

 1 x whiskysmagning 

 Færge fra Skotland til Irland  

 Dansk rejseleder  

 Bus fra Kolding til Kastrup t/r. 
 

PRIS KUN 9.450,- KR. 

Ikke medlem – PRIS 9.950,- KR: 

Tillæg: 

 Enkeltværelse: Kr. 1598 pr. person.  

 Irsk Aften 
      Kr. 350 - OBS hvis ønsket skal den Irske Aften bestilles samtidig med rejsen 

 Udflugt til Giants Causeway inkl. entré til besøgscentret 
      Kr. 300 - OBS hvis ønsket skal udflugten bestilles samtidig med rejsen.  

Entréer er eksklusive medmindre andet er nævnt. 

 Sygdomsafbestillingsforsikring der dækker ved akut, lægedokumenteret sygdom op til 
afrejse, hos en selv eller nærmeste familie: Kr. 725 per person. 

 Rejseforsikring kan bestilles til deltagere, der ikke på forhånd er dækket gennem 
familieforsikring eller andet. Særlig vigtig i denne forbindelse er hjemtransport i tilfælde 
af sygdom. Det er ikke dækket af det gule/blå sygesikringskort. 

 Skatter og afgifter (energipriser), er vejledende og kan ikke garanteres før udstedelse af 
flybilletter/busrejse – der tages derfor forbehold for prisregulering. 
 

Tilmelding og betaling af depositum (1.000,-), samt tilkøb af diverse. 

På ifakolding.dk  

Først til mølle – da der er begrænset deltagerantal. 

Tilmelding senest d. 29. april 2022 

Rejsen er for IFA-medlemmer (du kan som medlem have et ikke medlem med).  

Ønskes der enkeltværelse bedes du henvende dig til Birgit på 23113225 


