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Studierejse: 

Highlights i Donegal, Irland  
4. - 10. september 2018 (7 dage) / fra Kastrup

Rejse nr. C-28

Denne tur er arrangeret for en lukket gruppe. 
Vi kan arrangere private ture for grupper med forskel-
ligt fagligt indhold. Kontakt os og vi laver hurtigt et 
program efter jeres ønsker.

Turen er arrangeret i samarbejde med Irlandseksperten 
Claus Hebor. Læs mere om ham længere nede.

Rejsen er en aktiv studierejse med fokus på besøg 
hos minkavlere samt andre landbrugsfolk, vandreture 
i naturen, gode kulinariske oplevelser samt masser af 
kultur, musik og craic. 
Det nordvestlige Irland er ukendt for de fleste turister, 
men byder på enestående naturscenerier, spændende 
vandreture på Europas højeste havklipper, lokale spe-
cialiteter på gode restauranter og hyggelige små byer, 
som lever livet som for 100 år siden. Samtidig besø-
ger vi den mytiske Boyne Valley, hvor vi oplever nogle 
af de mest kendte steder for Irlands historie samt får 
et helt unikt indblik i irsk pubkultur.

Guide er Irlands-eksperten Claus Hebor, der har 
besøgt den grønne ø mere end 300 gange. Han er 
uddannet historiker og har et dybtgående kendskab 
til irsk historie, kultur og levevis. Desuden har han en 
brændende passion for Irland med dets smukke natur, 
musik og enestående gæstfrihed, som bliver formidlet 
på en utrolig levende og engageret måde, så gæster-
ne vil få et personligt og indgående indtryk af Irland 
på rejsen. Han har desuden skrevet talrige artikler til 
aviser og magasiner og holder løbende foredrag om 
Irland. Herudover arrangerer han irske kulturevents 
som ”An Irish Evening”, whiskeysmagning, koncerter 
med irske bands samt andre aktiviteter med forbin-
delse til Irland.

Claus Hebor, historiker og Irlands-ekspert
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Program

Dag 1 / tirsdag d. 4.9. 
Danmark – Dublin – Letterkenny
Mødetid i Købehavns Lufthavn ved SAS check-in: 08.30. 
SAS SK537 fra Købehavns Lufthavn 10.30 – ankomst Dublin 
Airport 11.45. Flyvetid: 2 t 15 min.
Ved ankomst til lufthavnen i Irland går busturen til hovedbyen 
Letterkenny i det nordligste county Donegal.  
Her indlogeres vi på hotel midt i byen med gåafstand til det 
pulserende liv med pubber, musik, små butikker og hyggelige 
caféer.
Letterkenny er kåret til ”Coolest City in the North” af Nat. Geo. 
i 2016, da der er et særdeles levende musik- og publiv, som 
tiltrækker mange gæster fra Irland og N.Irland.
Sen eftermiddag vil vi alle blive inviteret til Afternoon Tea 
eller High Tea, som det også kaldes, som består af scones, 
sandwich og kager i rigt mål og flot opsat. De fleste er mætte 
af dette måltid, så middag er ikke inkluderet. 
Vores lokale musiker Joe Gibson spiller en eksklusiv koncert 
for os ”The Troubles”, hvor han fortæller, hvordan det er at 
vokse op i grænselandet mellem Irland og Nordirland – en 
dybt bevægende personlig historie tilsat smukke og melankol-
ske sange. En helt unik oplevelse for gæster, der interesserer 
sig for irsk musik, irsk historie eller den irske mentalitet. 

Dag 2 / onsdag d. 5.9. 
Letterkenny – Slieve League – Ardara – Letterkenny
Efter en god Full Irish Breakfast forlader vi Letterkenny, hvor 
turen går mod syd. Turens højdepunkt i mere end én forstand 
bliver området ved Slieve League, som er én af Europas hø-
jeste havklipper, der rejser sig næsten 600 m over havet. Her 
tager vi jer på en helt enestående vandretur langs den mest 
vilde Atlanterhavskyst. 
Her er der mulighed for de erfarne at vandre op til toppen, 
hvor man kan nyde den ubeskrivelige udsigt fra toppen. 
Vandreturen går fra Carrigan Head til Bunglass-klipperne, som 
rejser sig 350 m lodret op af havet. Herefter går stien videre til 
One Man´s Pass, som er en smal klippeafsats højt over havet, 
og derfra videre til toppen af Slieve League på 601 meter. 
Det er mulighed for andre og lettere vandreture i området. I 
godt vejr spiser vi lunch i det fri, mens vi nyder den ubeskrive-
lige udsigt fra toppen over havet til lyden af farverige søfugle 
og tordnende bølger samt et fantastisk farvespil i hav og 
klipper.
Efter en strabadserende vandretur fortsætter vi gennem det 
vilde Donegal-landskab og det snoede pas Glengesh Pass 
til den lille hyggelige tweed-by Ardara. Her er der mulighed 
for at opleve tweed-produktion samt købe nogle unikke 
tweed-produkter. Og så skal vi lige have en pint på den 
berømte Nancy´s ….
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Herefter tilbage mod Letterkenny af de små back roads, hvor 
tiden har stået stille i 100 år, og hvor får og små granithuse 
veksler.
Tilbage i Letterkenny er det efter en god middag masser af 
muligheder for musik og craic på pubberne. 

Dag 3 / torsdag d. 6.9. 
Letterkenny – studiebesøg hos Tazetta Fur Farm 
– studiebesøg hos fødevareproducent – Glenveagh 
Nat. Park – Letterkenn
Efter et solidt morgenmåltid tager vi bussen til Tazetta Fur 
Farm (besøg arrangeres af forening). 
Vi arbejder på at arrangere endnu et besøg hos en fødevare-
producent i området.
Hvis vejret og tiden tillader det snører vi støvlerne for at van-
dre Bloody Foreland Walk, som er kåret som én af de bedste 
kystture i Irland. Vandreturen bringer os langs med den smuk-
ke kyst ud til Atlanterhavet. 
 
Vi fortsætter i bus langs det smukke, barske kystlandskab i 
Donegal, hvor pubberne er fyldt med god Guinness, frisk se-
afood og tørveild i pejsen. Området er et af de steder i Irland, 
hvor man stadig taler gælisk, og vi besøger nogle steder, hvor 
vi kan høre dette fascinerende sprog – og hvis vi er heldige får 
vi måske de lokale til at give os en sang på gælisk.

Herefter kører vi gennem Derryveagh Mountains og forbi det 
imponerende bjerg Mt. Errigal – evt. med stop i Glenveagh 
Nat. Park med Irlands største bestand af råvildt.
Tilbage i Letterkenny er der middag på egen hånd, men da 
byen har mange udmærkede restauranter fra street food til 
gourmet, så vil der være noget for enhver smag. Og pubberne 
har frisk øl og whiskey samt en god snak med de lokale.  

Dag 4 / fredag d. 7.9.
Letterkenny – Derry – studiebesøg hos 
fødevareproducent – Letterkenny
Første del af dagen er planlagt til at koncentrere sig om byen 
Derry (engelsk: Londonderry), som er en af de mest ikoniske 
byer i irsk historie. Ikke kun fra The Troubles i 1970-80´erne, 
hvor der blev kæmpet mellem unionister og republikanere/
nationalister, med også i den turbulente tidligere historie med 
bl.a. belejringen af Derry i 1600-tallet og flere andre episoder.
Derry er kendt for at have vel nok de bedst bevarede forsvar-
sværker fra 1600-tallet, og indenfor i byen er der en masse 
små hyggelige gader og stræder med gamle gadelamper og 
atmosfære.
Her får I hele historien bag uroen i Irland og Ulster tilbage 
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fra 1269 og frem til Good Friday Agreement i 1998, som nok 
har lagt låg på urolighederne, men ikke på modsætningerne. 
Vi skal bl.a. se den ikoniske Peace Bridge, der forbinder de 
katolske og protestantiske kvarterer samt den meget røren-
de statue af de to mennesker, der rækker hånden frem mod 
hinanden, mens de står på hver side af en kløft. Medrivende 
historiefortælling, der er til at se og forstå!

Tilbage i Letterkenny besøger vi endnu en fødevareproducent, 
nemlig det nye, lokale Kinnagar Brewing Comp., som laver 
noget af de bedste og mest spændende øl og cider i landet.
Om aftenen er der vores specielle Tasting Menu på Dillons Re-
staurant, hvor Head Chef har lovet en 5-retters menu ud over 
det sædvanlige: Wild Atlantic Way Dining Experience med alle 
de bedste råvarer fra lokalområdet. Herefter besøg på en af 
byens mange pubber.  

Dag 5 / lørdag d. 8.9. 
Letterkenny – studiebesøg hos fødevareproducent 
– Boann Distillery – Drogheda
Efter morgenmad forlader vi det nordvestlige Irland og kører 
ned gennem N.Irland, mens vi fortæller den gribende og tur-
bulente  fortælling om Irlands historie fra istiden til Brexit.
Undervejs forventer vi at arrangere et besøg hos en kvæg- 
eller fåreavler, så vi kan få et indtryk at livet som landmand i 
Irland. Deltagerne vil opdage, at Irland har en meget sympa-
tisk og bæredygtig fødevareproduktion, og i Danmark kan vi 
faktisk lære meget af deres enestående koncept Origin Green, 
som er det eneste bæredygtighedskoncept på nationalt plan i 
verden.
Turen fortsætter til den hyggelige by Drogheda. hvor vi besø-
ger et helt nyt whiskeydestilleri Boann Distillery. Selvom det 
først åbner i 2018, så har vi fået lov et at besøge det samt få 
en smagning af deres glimrende Whistler-whiskeys samt en 
god snak omkring arbejdet med at etablere et nyt destilleri
Herefter indlogeres vi på det spændende og prisvindende 
D Hotel, der ligger smukt ved River Boyne og i gåafstand til 
bymidten. 
Hotellet er et godt eksempel på det moderne Irland med The 
Celtic Tiger, og viser irernes glimrende sans for udvikling uden 
at ødelægge deres traditionelle værdier.
Om aftenen spiser vi på hotellet i Drogheda, før den måske 
står på pubbesøg med musik og en pint.

Dag 6 / søndag d. 9.9.
Drogheda – Brú na-Bóinne – Hill of Tara – Battle of 
The Boyne – Drogheda
Efter en solid morgenmad tager vi jer på en dejlig tur til nogle 
af de mest betydningsfulde og spændende steder i Irland.
Vi kører gennem det smukke, frodige øst-irske landskab gen-
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nem det område, som mange kalder ”Mythical Ireland”, til Hill 
of Tara, som var sædet The High King i Irland, før englænder-
ne kom i 1100-tallet. Endnu i dag hyldes stedet som et mytisk 
og spirituelt sted.
Vi passerer også Slane Castle på vej til stedet for Battle of The 
Boyne i 1690, som var afgørende for Irlands historie frem til i 
dag. 

De gamle stenaldertempler i Boyne-dalen: Brú na Bóinne 
(Newgrange), Dowth og Knowth er en af de absolut største og 
mest spirituelle oplevelser i Irland.
Brú na Bóinne er bygget lang tid før pyramiderne med en 
smuk facade af hvide kvartssten, som reflekterer solen. Solen 
har netop en afgørende rolle i Newgrange, da solen på årets 
korteste dag præcist rammer et vindue over indgangsdøren 
og fylder det store gravkammer med et magisk, gyldent lys. 
Vi kommer ind i kammeret ad en lang, smal gang, og her får 
I både legenden om stedet samt den mere videnskabelige 
forklaring, ligesom sol-fænomenet bliver rekonstrueres med 
kunstigt lys, så vi klart fornemmer den enestående spirituelle 
oplevelse, det må have været for stenalderfolket. Selv i dag 
kan man ikke undgå at gribes af oplevelsen og den smukke 
tanke. Brú na Bóinne er et UNESCO World Heritate Site, og 
med rette én af de største seværdigheder i verden.
Hvis tiden tillader det byder dagen også på en byvandring i 
Drogheda, som har mange historiske steder som den kendte 
byport St. Lawrence Gate fra middelalderen, flere spændende 
kirker bl.a. med Oliver Plunketts afhuggede hoved, Millmount 
og ikke mindst Cromwells frygtelige massakre på byen i 1649. 

Tilbage på D Hotel spiser vi en glimrende middag på restau-
ranten på hotellet.  
Denne aften inviterer vi jer på en helt enestående oplevelse på 
en ”hidden pub” ved floden, hvor det ikke bliver mere lokalt. 
Pubben har den hyggelige atmosfære og patina, som en rigtig 
irsk pub skal have. Her kan vi virkelig komme tæt på de lokale 
og den helt enestående irske mentalitet.  
Vi møder de meget specielle indehavere søstrene Ainé & 
Roisin, der – hvis vi opfører os efter deres lidt specielle hus-
regler – kan overtales til at fortælle om pubben på deres egen 
særprægede og sjove måde. Den har været i familiens eje 
gennem 5 generationer, og har gennemlevet mange historiske 
episoder. En helt unik oplevelse, som turister aldrig vil kunne 
få – og som ikke kan beskrives…
Og vi kan være heldige at støde ind i en session eller en Se-
an-Nos (traditionel sang-aften).

Dag 7 / mandag d. 10.9. 
Drogheda – Dublin Airport – København
Efter en god irsk morgenmad er der lidt tid på egen hånd til at 
besøge det flotte shoppingmall Scotch Hall, hvor I kan købe 
alt, hvad hjertet begærer, eller blot slappe af.
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Herefter tager vi en kort bustur til Dublin Airport, hvor flyet 
bringer os tilbage til København.
Ankomsttid til Dublin Airport ved check-in: 10.30. 
SAS SK538 fra Dublin Airport 12.30 – ankomst Købehavns 
Lufthavn 15.40. Flyvetid: 2 t 10 min.

Ret til ændringer i program, hotel og rute forbeholdes
Ingen kopiering eller distribution uden tilladelse 
/ www.hebor.dk 
© Hebor 2017

Her bor vi
Letterkenny: Dillons Hotel  (4 nætter)  3***
Hyggeligt hotel med gode værelser med alle faciliteter som 
WIFI, TV, m.v. og meget central beliggende midt i Letterkenny. 
På hotellet er der restaurant og pub med hver deres stil og 
charme, ligesom der er mulighed for at få Afternoon Tea.

Drogheda: D Hotel (2 nætter) 4****
Et meget spændende, moderne og prisvindende hotel, der 
ligger smukt ved River Boyne og i gåafstand til bymidten. Ho-
tellet har 104 meget flotte værelser, heraf mange med udsigt 
over floden. Alle værelser har TV, kaffe/te-faciliteter, gratis 
WiFi, hårtørrer, m.m.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER OG PRIS

Denne tur er arrangeret for en lukket gruppe. Vi kan arrangere private ture for grup-
per med forskelligt fagligt indhold. Kontakt os og vi laver hurtigt et program efter 
jeres ønsker.

KulturRetur A/S er arrangør af denne rejse og derfor ansvarlig overfor 
Rejsegarantifonden (RG). KulturRetur A/S har nr. 1870 hos Rejsegarantifonden.

Studierejse: Highlights i Donegal, Irland 

4. - 10. september 2018 
7 dage / 6 overnatninger

Fra Kastrup lufthavn

Rejse nr. C-28 

Rejsen gennemføres ved 16 - 30 deltagere. 
Ved booking reserveres 15 værelser, og ved behov for flere værelser skal tour 
operator på forhånd bekræfte flere værelser. 
Husk: mulighed for TWIN room med 2 enkeltsenge.

Pris specialgruppe: 
Pr. pers. dobb./twin vær: 
v. 30 deltagere kr. 8.500,- 
v. 28 deltagere kr. 8,750,-    
v. 24 deltagere kr. 9.050,-    
v. 20 deltagere kr. 9.500,-    
v. 16 deltagere kr. 10.300,-
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.700,- 

Bekræftelse af afgang for gruppen senest 01. jan. 2018 samt seneste deltagerliste 3 
mdr. før afgang.
Der tages forbehold for ændring af priser, indtil bekræftelse er foretaget.
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INKLUDERET I PRISEN
� Egen bus under rejsen
� 4 nætter på Dillons Hotel (3***) i Letterkenny inkl. full Irish Breakfast
� 2 nætter på D Hotel (4****) i Drogheda inkl. full Irish Breakfast
� 3 x god middag – som regel 3-retter
� 1 x Afternoon / High Tea
� 1 eksklusiv 5-retters Wild Atlantic Dining Experience i Private Room inkl. drinks  
 og vin til hver ret
� Studiebesøg på Tazetta Fur Farm (arrangers af forening) samt 2-3 andre 
 fødevareproducenter (hvis muligt)
� Besøg på Kinnegar Brewing Company inkl. smagning
� Besøg på Boann Distillery inkl. smagning på whiskey
� Guidede vandreture ved Slieve League, Bloody Foreland og byvandring i Derry
� Eksklusiv intim-koncert udelukkende for gruppen med focus på “The Troubles”  
 med musiker & storyteller Joe Gibson (afhængig af availability)
� Dansk-talende guide med stor erfaring i Irland samt kendskab til deres 
 fødevareproduktion og uddannet historiker.
� Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden

TILMELDING
Tilmelding sker til KulturRetur A/S, telefon 29 62 80 77, mail: info@kulturretur.dk 
Der skal oplyses:
� Komplette navne (som i pas)
� Postadresse
� Telefonnummer
� Mailadresse 

INFORMATION
Rejsen er ikke fysisk anstrengende, men der forekommer vandreture i bjerge og på 
ujævne stier på 4-6 km, som gæster kan undlade at deltage i. 
Dog skal det siges, at man altid kommer til at gå en del i løbet af rejsen, og gæster 
bør være i normal fysisk form a.h.t. til øvrige gæsters oplevelser.
Normal fysisk form betyder, at man kan gå op til 3.sal på trapper uden større 
besværligheder.  
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Kort om KulturRetur A/S (herunder også Team Island)
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.
K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Århus Universitet, direktør for Nordens 
hus i Reykjavik (1994-98), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til 
Turen går til Island (Politikens Forlag). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 
2004 har han arbejdet professionelt med at arrangere rejser (ønskes det, fremsen-
des gerne oversigt over foredrag og udførligt C.V.)

Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Århus, advokat og partner i ad-
vokatfirmaet DELACOUR i Århus/København m.fl.  Han bistår med idéer, inputs og 
kontakter bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser og ture.
KulturRetur arrangerer rejser til Island, Irland, Færøerne, flere steder på Balkan  
– flere destinationer følger. 

Se rejserne på hhv. www.team-island.dk og www.kulturretur.dk 


