
UPPLEV IRLAND MED



Upplev Irland med oss på XLNT 
Travel

Ta chansen och upptäck Dublin och Waterford 
i en perfekt provsmakningstur. Ni får även se 
Kilkenny där det berömda röda ölet med 
samma namn ursprungligen bryggdes. 
Waterford grundades av vikingar och har varit 
en samlingsplats för människor i många 
hundra år. 
Dublin är kanske mest känd som en liten 
huvudstad med mycket charm. Det är ett rykte 
staden lever upp till – missa inte en kväll i 
området Temple Bar! 



BESÖK KILKENNY OCH WATERFORD

TORSDAG
10:45 Avresa från Stockholm Arlanda (lokal tid)
12:40 Ankomst till Dublins flygplats och transfer till 
Kilkenny
15.30 Besök på Smithwick’s Experience för 
rundvisning och provsmakning
17:10 Transfer till Waterford 
Ca 18:15 Incheckning på hotellet i Waterford
19:30 Middag på hotellet



FRÅN WATERFORD TILL DUBLIN

FREDAG
Frukost
09.00 Guidad vandringstur i Waterford
10.30 Egen tid
11.30 Demonstration av Irish Coffee på hotellet, 
följt av lunch
13.00 Transfer till Dublin
Ca 15:15 Incheckning på hotellet i Dublin
16.15 Transfer till Temple Bar för en Whiskey 
Trail vandring med en irländsk guide*

*Er svensktalande guide kommer också att vara med ifall översättning behövs). Ni kommer att besöka tre olika venues, lära er hur 
irländsk whiskey produceras och provsmaka olika sorter. En trevlig och unik upplevelse där ni kommer närmare lokalbefolkningen och får 
uppleva deras favoritpubar. Ta på er bekväma skor då det blir lite promenad mellan de olika stoppen. 
Efteråt lämnar båda guiderna er och ni har möjlighet att själva gå ut och äta middag eller fortsätta pubrundan på egen hand. Ni tar er 
tillbaka till hotellet på egen hand. 



IRLÄNDSK SPORTUPPLEVELSE OCH PARTY

LÖRDAG
Frukost
09:40 Transfer med guide till Experience Gaelic Games
10.00 Lär er mer om och prova irländska sporter som 
hurling*
13.00 Egen tid
18.30 Transfer till Irish House Party
19:00 Middag och show

*Introduktion till Gaelic Games där ni får veta mer om historien kring spelen och hur det går till och får sedan möjlighet att prova på Gaelic
Football, Hurling och Gaelic Handball. Vatten, te och kaffe finns tillgängligt under dagen. Guiden är med er under denna utflykt men lämnar 
sedan av er på hotellet och ni har eftermiddagen fri att göra vad ni vill. Guiden är inte med under eftermiddagen och kvällen.



HEMRESEDAG

SÖNDAG
Frukost
07:30 Transfer till flygplatsen
10:15 Flyget avgår från Dublin
13:50 Flyget ankommer till Stockholm (lokal tid)

Pris från SEK 12 355/person, del i dubbelrum

I priset ingår:
Flyg Arlanda – Dublin, flygtransfer T&R, busstransporter, 
svensktalande guide, lunchpåse vid ankomst, inträde till 
Smithwick's Experience, Irish Coffee Demonstration, 2-
rätters lunch 12/4, Whisky Trail Tour Dublin, Experience
Gaelic Games samt Irish House Party dinner & show. 


