
Flyrejse �l Castlebar, Irland
d. 27. Juni �l 4. Juli 2022

Arrangør:

i samarbejde med:

Mandag morgen mødes vi i Billund Lu�havn og flyver
�l Dublin. Vi bliver kørt i bus �l vort hotel - North Star 
Hotel. 
Vi har fri resten af dagen �l at gå rundt og se os om-
kring i det skønne Dublin med de mange pubs, 
levende musik, historiske steder o.s.v.
Vi spiser a�ensmad sammen på hotellet.

Tirsdag morgen starter vi op med Full Irish
Breakfast så vi er rustede �l dagens bustur.
Vi kører mod the Midlands og skal besøge
Whiskey Dis�llery Kilbeggan. Her skal vi �l 
whiskeysmagning.
Vi kører here�er �l Shannonbridge, hvor vi 
spiser frokost. Here�er skal vi sejle en �mes
 �d på Shannonfloden �l byen Clonmacnoise, 
som er berømt for sit gamle kloster.
Vi ankommer �l byen Athlone og bliver ind-
kvarteret på Shamrock Lodge Hotel - tæt på
byens centrum.

Onsdag står vi op og endnu engang er der Full
Irish Breakfast, så kører vi i bus mod nordvest �l 
Castlebar gennem de skønne irske landskaber. 
Vi bliver indkvarteret på det hotel, der er centrum 
for hele IML Walking Fes�val - Lodge Lannagh.
Der er registrering og vi får udleveret de startkort
der er bes�lt på forhånd.
Torsdag, fredag, lørdag og søndag morgen er der 
Irish Breakfast. 
Vandreturene er hver dag 10 og 20 km på veje og
s�er, og de 3 første dage er der en rambling tur på
ca. 5 �mer gennem heder, moser m.m.
Se masser af billeder og læs meget mere på 
www.castlebar4dayswalks.com

Rejseleder på turen er: 
Jens Peder Kris�ansen 

Tilmelding og depositum:
Depositum på 1800 kr. skal være kontoret i hænde senest d. 1.3. 2022 og restbeløbet senest 
d. 1.6.2022. Beløbene indbetales på reg.nr. 9570 konto nr. 5179505 
Ved a�ud inden 1.5. �lbagebetales det indbetalte beløb med fradrag på 500 kr.
Turen gennemføres ved min. 25 deltagere og max. 40 deltagere.
Se Fodslaws generelle be�ngelser for rejser på bagsiden.

Nærmere informa�on fremsendes 3 - 4 uger før afrejsen.

North Star Hotel - Dublin

Kilbeggan Whiskey 
Destillery

Clonmacnoise Monastic

Shamroch Lodge Hotel

Rejseplan:
Mandag d. 27. juni
Afgang fra Billund med fly �l 
Dublin. Here�er bustransport
�l North Star Hotel i Dublin.  

Tirsdag d. 28. juni 
Bustur fra Dublin �l Kilbeggan.
Vi skal på rundtur og smage på 
whiskey. Here�er videre �l Shan-
nonbrigde, med sejltur på Shan-
nonfloden �l Clonmacnoise og 
videre �l Athlone. 

Onsdag d. 29. juni.
Bustransport videre mod Castlebar
med stop ved historiske steder.
Vi ankommer �l Castlebar og bliver
indkvarteret på Hotel Lough Lan-
nagh Lodge, hvor vi skal bo under
resten af turen.

Torsdag d. 30. juni
IML vandring med valgfrie ruter,
også den berygtede ramling tur.

Fredag  d. 1. juli
IML vandring med valgfrie ruter,
også den berygtede ramling tur.

Lørdag d. 2. juli
IML vandring med valgfrie ruter,
også den berygtede ramling tur.

Søndag d. 3. juli 
IML vandring med samlet start på
alle ture.
Alle ture har udgangspunkt fra vort
hotel, da det er hovedkvarter for
hele vandringsfes�valen.

Mandag d. 4. juli
Hjemrejse med bus �l Dublin Air-
port, og fly retur �l Billund

Pris:
Samlet pris pr. person
8.950,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse 1000 kr.

Prisen er incl. flyrejse t/r, 7 overnat-
ninger m/ halvpension (morgenmad
og a�ensmad) på hotellet, bustrans-
port fra Dublin �l Castlebar
og retur samt startkort.

Da de endelige flypriser ikke er 
kendt på udbuds�dspunktet, tager 
vi forbehold for prisændringer.

Tilmelding:
P.g.a. Covid 19 situationen i Irland er der tvivl om afviklingen af turene. Evt. bliver der 
tale om at vi får lokale guider, og ingen IML stempler. Derfor er vi meget interesseret i 
at få forhåndstilmeldinger fra, Jer der har lyst at med.
Vi har 40 pladser i flyet og 40 pladser på hotellet, så det er først til mølle princippet. 
Når vi kender de endelige betingelser vil alle, der har tilmeldt sig få besked omkring den 
endelig pris, indbetaling og andre praktiske oplysninger. Tilmeld på www.fodslaw.dk
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