Irland / Nordirland
Vi mødes på Le Village Vert i Vestfrankrig en campingplads 12km fra havnebyen Cherbourg, hvor
vi tager færgen næste dag. Vi sejler først om aftenen så jeg vil bruge en del tid på at gennemgå
rejsebogen, hvad vil det sige at køre i venstre side, diverse regler man skal overholde og lidt om
selve turen. Der vil være mange gange, hvor vi kører sammen for at være sikre på, at vi får set
mange af de ting der er lidt uden for alfa vej.
Vi ankommer om eftermiddagen, kører forbi Johnstown Castle til den første campingplads ved
Morriscasle Castle ” ruin ”. Mange af Irlands slotte kaldes slotte, men er ofte en ruin. Vi bor ned
til vandet så en morgen dukkert er forfriskende, vi kører mod New Ross og videre forbi Duiske
Abbey på vej til Kilkenny. Her skal vi overnatte i 3 døgn. Kilkenny er en skøn by med et stort slot,
St.Canice`Cathedral, masser af søde butikker og barer, der er cykel afstand til city ca. 1 km.
Vi kører mod Dublin forbi Brownshill Dolmen den største capstone i Irland vejer 100 tons,
gennem Wicklow Mountains fantastiks naturpark. Vi overnatter 3 dage i Dublin, hop on/hop of
bus fra Camping pladsen i 2 dage, booket besøg hos Guinness og Jameson Destillery ellers på
egen hånd.
Vi kører til Trim og besøger Castle, hvor Mel Gibson indspillede Braveheart i 1995. Videre til
Newgrange en kæmpe grav son en cirkel fra 3200 BC altså ældre end pyramiderne, der er
arrangeret en bustur. Videre til Cushendall en lille havneby hvor vi kan vinke over til Skotland.
Vi kører langs the giant´s causeway ” Unesco “ til Mussenden Temple, Old Bushmills Distillery til
Havnebyen Port Stewart, skøn strand og mange butikker, hvor vi overnatter i 2 dage. Vi
fortsætter til Londonderry / St Columb`s Cathedral.
Vi følger den berømte ” wild atlantic way ” Irlands vestkyst hvor vi skal opleve : Jagged red
Rocks the Rosses dramatiske kystlinje – Sheer cliff faces – Ardara væverier – Glencolmcilie dalen
– overnatter i Killybergs – Lissadell House overnatning – besøge Sligo / the Tomb of Maeve of
Connaught – Ceide Fields europas største sten monument – Croagh Patrick Irlands hellige bjerg –
Overnatter i Clifden – Dunguaire Castle – The Limestones landscape of the Burren – Cliffs of
Moher Irlands mest besøgte naturområde – Glin Castle – Ardfert Cathedral – overnatter i Dingle
– Valentia Island – overnatter i byen Sneen ned til floden midt i byen – Bantry House til Stone
Circle – overnatter i Clonakilty – sidste overnatning i Waterford.
Turen starter i Frankrig Cherbourg den 14. juni 2019 – Slutter i Cherbourg den 13. juli 2019
2 færger med kahyt – 27 overnatninger – 3 busture – 3 guidede besøg – 1 middag Pris i alt kr. 27.100 – min/max 10 campere – senest tilmelding den 1. marts
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