AIACE – DANMARK

International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

5 DAGES REJSE TIL IRLAND I OKTOBER 2019
Bestyrelsen kan igen – nu i samarbejde med Kulturrejser – tilbyde en 5-dages tur (4 overnatninger), denne
gang til Irland og Nordirland med 2 overnatninger i Dublin og 2 overnatninger i Belfast.

TIDSPUNKT

Udrejse tirsdag den 1. oktober 2019 og hjemrejse lørdag den 5. oktober.
Fly med SAS fra/til KASTRUP til/fra DUBLIN.
Udrejse tirsdag den 1. oktober kl. 10.30 med SAS (SK 537). Ankomst Dublin kl. 11.50 (lokal tid).
Mødetid i Kastrup kl. 08.15 (terminal 3)
Hjemrejse lørdag den 5. oktober kl. 10.25 med SAS (SK 538). Ankomst Kastrup kl. 13.40 (lokal tid).
Der kan eventuelt arrangeres/tilkøbes forbindelse mellem Billund/Aarhus/Aalborg og Kastrup t/r. Mulighed
for dette tilkøb afhænger af plads og reservation bør ske hurtigst muligt. Prisen herfor skal erlægges udover
den anførte pris for pakkerejsen. Ønsker man Billund/Aarhus/Aalborg -forbindelse, vil den aktuelle pris
blive oplyst, inden endelig bestilling foretages.
Det skal bemærkes, at kun ved at tilkøbe/bestille Billund/Aarhus/Aalborg-forbindelse via
AIACE/KULTURREJSER får man ”én samlet forbindelsesbillet”. Hermed opnår man sikkerhed for ikke at
”miste” billetterne eller have ekstra udgifter, hvis der skulle være et problem/forsinkelse enten med
Billund/Aarhus/Aalborg-Kastrup eller Kastrup-Dublin (tur/retur).

BEMÆRK:

Al kontakt, herunder også om eventuel Billund/Aarhus/Aalborg-Kastrup-forbindelse, skal ske til Solvejg
Bosche (se kontaktinformationer nedenfor), som forestår alt det praktiske arbejde sammen med
Kulturrejser. For at undgå misforståelser bør INGEN kontakte Kulturrejser direkte.

PRIS

kr. 7.995,- pr. person i delt dobbeltværelse
PRISEN INKLUDERER:

Fly København-Dublin t/r
Transport jf. program (inkl. til/fra Dublin lufthavn samt på de angivne udflugter)
• 2 nætter i Dublin på Camden Court Hotel og 2 nætter i Belfast på Benedicts Hotel
• Morgenmadsbuffet hver dag
• Frokost (dag 1, 2 og 3) / Aftensmad (dag 1)
• Udflugter jf. program
• Dansktalende rejseleder
• Skatter og afgifter
OBS. Medmindre drikkevarer i henhold til programmet indgår i frokost/aftensmad, er de EKSKLUSIV
prisen og for egen regning.
•
•

Tillæg pr. person:
Eneværelse
Ekstra arrangement ”Irish Night”

kr. 2.095
kr. 550 pr. person ved mindst 20 personer
(se mere nedenfor under dag 4, fredag 4. oktober 2019)

Forsikring

Bemærk, at det er væsentlig at have en
rejse- og/eller afbestillingsforsikring

Se Kulturrejsers information om forsikring her:
https://www.kulturrejser-europa.dk/rejseforsikring
(OBS pt. er det 2018 priser)
Se også Kulturrejsers ”generelle betingelser”, hvori også indgår
information om forsikring. For link, se nedenfor.

De fleste har rejse- og/eller afbestillingsforsikring via indboforsikringen, ligesom man kan have forsikring via sit kreditkort.
Dækning af eventuelt egen forsikring bør derfor tjekkes, inden
man bestiller rejse- og afbestillingsforsikring via Kulturrejser.

TUREN ARRANGERES SOM EN SEPARAT TUR FOR AIACE MEDLEMMERNE OG PRISEN ER BASERET PÅ
MINIMUM 25 OG MAXIMUM 40 DELTAGERE. Vi råder over 15 dobbeltværelser og 11 enkeltværelser
(dobbeltværelser til ”enebrug”).

Tilmelding sker efter ”først-til-mølle”-princippet!
HVIS der ikke melder sig det krævede minimum deltagerantal (25 personer) inden tilmeldingsfristen, kan
rejsen muligvis gennemføres med færre deltagere, dog vil der så formentlig være en ændring/stigning af
prisen. Dette vil naturligvis blive meddelt inden en eventuel endelig bekræftelse/aflysning af hele rejsen.
Skulle det ske, at rejsen ikke kan gennemføres på grund af for få deltagere og/eller en ”uacceptabel”
prisændring, vil et eventuelt allerede indbetalt depositum til AIACE blive refunderet.

TILMELDING

Bindende tilmelding skal sendes skriftligt (helst pr. mail) til Solvejg Bosche, solvejg.bosche@yahoo.com
med angivelse af følgende detaljer for hver person:

1. fulde navn(e) (som anført i passet – til brug for flyselskabet)
2. værelsestype (dobbeltværelse eller enkeltværelse – til brug for indkvartering).
For dobbeltværelse skal der endvidere oplyses følgende:
a. hvem man deler værelse med
b. eventuelt ønske om enkeltsenge (vil blive opfyldt i det omfang, det er muligt)
3. mail-adresse (til AIACE’s brug for kommunikation om rejsen)
4. mobiltelefonnummer (til AIACE’s brug for evt. kommunikation, primært på stedet)
5. EVT. ønske om forbindelse Billund/Aarhus/Aalborg–Kastrup t/r (se ovenfor)
6. EVT. ønske om forsikring via Kulturrejser (se ovenfor)
7. EVT. ønske om at deltage i Irish Night på dag 4 (se nedenfor)

TILMELDINGEN ER KUN BINDENDE, hvis der SAMTIDIG indbetales depositum på kr. 3.000 pr.
person til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, konto nr. 3975746. Husk angivelse af
navn(e) + Irland.

Frist for tilmelding OG betaling af depositum er senest tirsdag, den 23. april 2019
Listen over deltagerne vil blive sendt til Kulturrejser(kun navneoplysninger). Restbeløbet, inkl. eventuelt
beløbet for Irish Night, vil blive opkrævet til betaling senest den 24. juni 2019.
Kulturrejsers generelle betingelser er gældende. De inkluderer også information om forsikring. Se her:
https://www.kulturrejser-europa.dk/upload/pdf/Kulturrejser_Europa/generellebetingelser/Generelle%20betingelser%20for%20Kulturrejser%20Europa_2018.pdf
Bemærk, at nogle af betingelserne ikke er aktuelle for denne grupperejse.

HOTELLER

Vi skal bo
• 2 nætter i Dublin på Camden Court Hotel
( https://www.camdencourthotel.com/)
Førsteklasses firestjernet hotel beliggende Camden
Street på sydsiden af floden i gåafstand til St. Stephens
Green og handelsgaden Grafton Street samt Trinity
College og Temple Bar.
Værelserne er forskellige i størrelse og indretning. Alle
har telefon, Tv, te/kaffefaciliteter og wi-fi.
Desuden har hotellet bar, restaurant, spa afdeling (mod
betaling), elevator og døgnbemandet reception. Ved
siden af hotellet ligger en pub.

og
2 nætter i Belfast på Benedicts Hotel
(www.kulturrejser-europa.dk/benedicts-hotel)
Benedicts Hotel er et firestjernet boutique hotel
beliggende ved Shaftesbury Square ca. ti minutters gang
fra centrum og Belfast rådhus.
Hotellet er indrettet med moderne værelser med bad,
toilet og hårtørrer, gratis wi-fi, tv og værdiboks. Te- og
kaffefaciliteter findes på værelset.
Hotellet har elevator, døgnbemandet reception,
restaurant og bar.
•

PAS

Kulturrejser har krav om, at pas skal være gyldigt under hele rejsen.

FYSISK FORMÅEN

Kulturrejser oplyser i ovennævnte generelle betingelser, at rejsedeltagerne skal være selvhjulpne og i
almindelig, god fysisk form. Der oplyses endvidere, at der er gåture i byerne, ved Giants Causeway og ved
hængebroen Carrick-a-Rede. Det er naturligvis frit, om man vil deltage i (alle) gåturene.

PROGRAM

Opstillet i samarbejde med Kulturrejser. De angivne tider er ca-tider (bortset fra flytiderne, som er
nøjagtige og lokaltider).

Dag 1 – 1. oktober 2019

Kl. 08.15
Kl. 10.30
Kl. 11.50
Ca. 13.30
•
•

UDREJSE, besøg på EU-kontor og kørsel til Belfast

Mødetid i Kastrup Lufthavn til fælles check-in
Flyafgang fra Kastrup
Ankomst i Dublin
Ankomst til EU--Kommissionens Direktorat for Sundhed og
Fødevareaudit og Analyse (DG(SANTE) F) i Grange Co. Meath
Frokost (inkluderet)
Foredrag v/ansatte ved Direktoratet
Gennemgang af DG (SANTE) F’s ca. 170 medarbejderes rolle indenfor Generaldirektoratet for
Sundhed og Fødevaresikkerhed (DG(SANTE). Derudover vil der, i det omfang det er muligt,
være en kort gennemgang af konsekvenserne af Brexit for samhandlen (subsidiært export/import-) af fødevarer og levende dyr mellem Irland og Nordirland

Kl. 16.30
Kl. 18.30
Kl. 19.30
•
•
•

Kørsel mod Belfast
Ankomst til Benedicts Hotel i Belfast / check in
Middag (i separat lokale) på restaurant i gåafstand fra hotellet
Velkomstdrink (inkluderet)
ca. kl. 20.00, Foredrag om den politiske situation/Brexit i Nordirland
ca. kl. 20.30, 3-retters middag med 2 genstande (øl, vin, vand) (inkluderet)

Dag 2 – 2. oktober 2019

Kl. 07.00
Kl. 08.00
kl. 10.00

kl. 12.00

Kl. 14.00
Kl. 15.15
Kl. 16.15

HELDAGSUDFLUGT til Nordirlands Causeway-kyst

Morgenmadsbuffet
Afgang med bus
Ankomst til Carrick-a-Rede.
En hængebro, der forbinder øen Rocky Island
med fastlandet. Den oprindelige hængebro
blev opført af lokale fiskere for 350 år siden,
men i dag er det en mere moderne udgave,
som hvert år besøges af tusindvis af turister.
Oplevelsen er dog ikke mindre fascinerende,
når man træder ud på den 20 meter lange
bro, hævet 30 meter over Atlanterhavet. Nogle mener, at det kræver både eventyrlyst - og
mod - at krydse broen, men det er nu sikkert nok. Fra øen belønnes man med en
fascinerende udsigt til Rathlin Island, Skotland og hele Causeway-kysten. (entré inkluderet).
Ankomst til Giants Causeway.
Et imponerende naturfænomen, som er
med på UNESCO's verdensarvsliste.
Landskabet opstod efter vulkanske udbrud
for 60 mio. år siden og består af 40.000
basaltsøjler i forskellige størrelser fordelt
på en strækning på ca. tre km, hvoraf de
fleste er sekskantede. Som med så meget
andet i Irland, har Giants Causeway også sin
helt egen fortælling i den irske mytologi med to kæmper; en skotsk og en irsk, som havde
udfordret hinanden i kamp. I Skotland, på øen Staffa (Hebriderne), findes nemlig et lignende
landskab. (entré inkluderet).
Frokost på Smugglers Inn, som er beliggende i området omkring Giants Causeway.
To retter med te/kaffe (inkluderet).
Bus til Londonderry/Derry.
Ankomst Londonderry/Derry. Begge navne er korrekte, og her fornemmer man konflikten
mellem protestanter og katolikker, der i årtier prægede det nord-irske samfund. Da
konflikten var på sit højeste, blev éns betegnelse af byen associeret med, hvilken side man
tilhørte. Katolikkerne refererede til byen som Derry - og protestanterne som Londonderry. I
dag er det mest vanens magt der bestemmer, hvilket navn man foretrækker, og begge navne
er officielle bynavne. Selve Londonderry/Derry var en af de centrale byer i konflikten. Det var
her en af de mest berygtede og tragiske begivenheder – Bloody Sunday, hvor 26 civile
katolikker blev skudt af engelske soldater – fandt sted i 1972.

Peace Bridge
I dag har byen lagt konflikten bag sig. Man
forsøger i stedet at opbygge en fælles fredelig
fremtid, hvilket afspejles i Peace Bridge over
floden Foyle og monumentet Hands Across the
Divide, hvor to store statuer står over for
hinanden og rækker en forsonende hånd frem.

Kl. 18.00
Kl. 19.30

Bymur
Derry/Londonderry er mere og andet end en by, der har været vidne til konflikten mellem
protestanter og katolikker. Byens historie går langt tilbage, og byen kan som den eneste i
hele Irland prale af en bymur, der omkranser hele byens historiske
centrum. Muren blev bygget tilbage i begyndelsen af 1600-tallet og
har ligget som en beskyttende ring rundt om byen. Vi skal en tur
rundt på den over 400 år gamle mur, hvorfra du nemt får en
fornemmelse af byen. Vi ser over til den katolske bydel Bogside, hvor
de karakteristiske vægmalerier er et vidnesbyrd om de dramatiske
begivenheder, som byen oplevede under konflikten. Vi afslutter
besøget i byen på det prisvindende Tower Museum (entré
inkluderet), som fortæller om byens spændende historie. Museet
huser ligeledes en udstilling om et skibsvrag fra Den Spanske
Armada.
Bus til Belfast.
Ankomst i Belfast.
Aftenen er på egen hånd. Belfast er også kendt for sine mange pubber, f.eks. Crown Pub
eller rettere: The Crown Liquor Saloon på Victoria Street, som udover at servere mad og
drikke er en attraktion i sig selv. Rejselederen giver gerne andre tips til gode spisesteder.

Dag 3 – den 3. oktober 2019
Kl. 07.00

UDFLUGT og kørsel til Dublin

Morgenmadsbuffet (evt. morgenmad tidligere)
Check-ud fra hotellet
Kl. 08./08.30 Bus-sightseeing i Belfast
Belfast er Nordirlands største by og hovedstad.
Belfast havde sin storhedstid i begyndelse af 1900tallet, hvor store industrier skød op, og man
fornemmer tydeligt, hvad fortidens pragt og
pengestrøm har betydet, når man kigger rundt på
nogle af byens pragtbygninger og arkitektur. Dette
ses bl.a. i det fornemme rådhus Grand City Hall, som
er placeret midt i byen og parlamentsbygningen Stormont i den østlige del af byen.
Derudover er der utallige eksempler på den victorianske byggestil, f.eks Grand Opera House,
Customs House og The Ulster Hall, som er med til at fuldende billedet af Belfast, som
Nordirlands mest victorianske by.
Belfasts historie er turbulent og er ikke blot storhed og gode tider. Den nordirske konflikt The Troubles - mellem protestanter og katolikker var på sit højeste i perioden fra 1969 til
1997. Her var Belfast nærmest en krigszone med militær tilstedeværelse, bombardementer
og terroraktioner. Flere kvarterer i byen var ikke tilrådelige at færdes i, deriblandt
arbejderkvartererne, det katolske Falls og det protestantiske Shankill, hvor gadekampene
ofte fandt sted. I dag er de politiske vægmalerier et minde fra den periode. Fredsaftalen fra
1998 har bragt freden med sig, og i de senere år er flere motiver på vægmalerierne blevet
ændret til freds- og forsoningsmotiver i stedet for kampmotiver. Belfast er i dag kåret som en
af Europas tre sikreste byer at besøge.
Kl. 10.30

Ankomst til Titanic-museet
Titanic-museet er intet mindre end en imponerende oplevelse og har vundet rejsebranchens
svar på en Oscar som ”Worlds Leading Travel Attraction” i 2016. Museet holder til ved
havnen og Lagan-floden - ikke langt fra området, hvor det oprindelige 269 meter lange skib,
HMS Titanic, blev bygget på værftet Harland & Wolffs og søsat i 1912. På museet kommer du
igennem ni gallerier, som på hver sin måde bidrager til at fuldende indtrykket af den tragiske
historie om skibet, der ikke kunne synke, og som blot fire dage inde i sin jomfru-sejlads
kolliderede med et isbjerg og gik ned. Der er mange spændende detaljer i museet såsom

Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 16.00

Kl. 18.30.

originale effekter fra skibet og plantegninger. Det hele illustreret på spændende vis med
interaktive skærme og flotte opsætninger (entre inkluderet).
Bus mod Dublin
Frokost i Dundalk. 2 retter med te/kaffe. (inkluderet).
Ankomst i Dublin. Panoramatur med bus rundt i byen.
Byen er en ”lille” hovedstad, hvor de store
seværdigheder ligger inden for en overskuelig
afstand af hinanden. Liffey-floden deler Dublin i to,
og den er på mange måder et omdrejningspunkt;
historisk, geografisk og mentalt. Den sydlige del er
præget af det bedre borgerskab, mens arbejderklassen
holder til på nordsiden. Populært sagt er Liffey
Dublins bankende hjerte. Dublin er et skatkammer af arkitektoniske perler, og byen
dominereres af den georgianske byggestil fra 1700-tallet, hvor mange af Dublins
prægtige bygninger blev opført. Den tidligere
toldbygning Customs House, hovedpostkontoret - i
daglig tale GPO – General Post Office,
Parlamentsbygningen og Dublins rådhus er alle
fra denne periode. Det samme gælder kvarteret
omkring Merrion Square med de mondæne
rækkehuse og de farvestrålende døre. Vi passerer
ligeledes Dublin Castle og Dublins to katedraler Christ
Church og St. Patrick, opkaldt efter Irlands skytshelgen.
Ankomst til Camden Court hotel og check-in
Aftenen er på egen hånd. Rejselederen giver gerne andre tips til gode spisesteder.

Dag 4 – den 4. oktober 2019

Kl. 07.00
Kl. 09.00

DUBLIN – evt. ekstra arrangement ”Irish Night”

Morgenmadsbuffet
Byvandring i Dublin
Turen går sydover, hvor du oplever at kigge op til ”The Spire”, som troner 120
meter op over byen og krydser Liffey-floden ved O’Connell broen - som næsten er lige så
bred, som den er lang. Broen forbinder de to
flodbredder - og er et af byens travle
knudepunkter. På den sydlige flodbred
passerer vi Trinity College, som dækker et
stort område med park og mange smukke
bygninger. Udover at være universitet og
kollegium, huser Trinity College også
national-biblioteket med det imponerende
65 meter ”Long Room” - samt den enestående ”Book of Kells” - som kan dateres tilbage til
800-tallet. Bogen er et nationalklenodie og er smukt illustreret af irske munke. Et andet af
Dublins hovedstrøg er Grafton Street.
Her finder du et andet af Dublins ikoner,
nemlig statuen af fiskerkonen Molly
Malone, som du måske husker fra sangene:
"Cockles and Mussels" eller "In Dublin's
Fair City". Sidst, men ikke mindst, runder vi
Temple Bar. Tidligere tiders fattigkvarter og i
dag Dublins festlige og kulturelle centrum.
Her leves livet med masser af restauranter,
gallerier, kunsthåndværkere, gademusikanter og stemningsfulde pubber, hvor der ofte
underholdes med levende folkemusik.

Kl. 12.00

Byvandring slutter
RESTEN AF DAGEN ER FRI TIL EGNE OPLEVELSER.
Aftenen er på egen hånd

ELLER Fælles ekstra arrangement ”Irish Night”

Fælles afgang til JW Sweatmanns Pub i gåafstand fra hotellet (ca. 15 min.)
Arrangementet består af 3-retters menu med øl-smagning (3 smagninger) samt
underholdning af to musikere og to dansere i en time.
Arrangementet er kun for vores gruppe. Kræver min. 20 deltagere. Pris: 550 kr. pr. person.
Tilmelding til arrangementet skal ske samtidig med tilmelding til turen (se ovenfor).
Betaling for det ekstra arrangement vil blive opkrævet sammen med slutbeløbet i juni.

Dag 5 – 5. oktober 2019
Kl. 07.00
Kl. 07.30
Kl. 10.25
Kl. 13.40

HJEMREJSE

Morgenmadsbuffet (evt. morgenmad tidligere)
Check ud af hotellet
Afgang til Dublin Lufthavn
Flyafgang med SAS (SK 538)
Ankomst i Kastrup Lufthavn
------------------------------------------------------------------------------------

