Svenska Klubben i Helsingfors
Belfast och Nordirland 12–15.10.2019
Svenska Klubben i Helsingfors besöker Nordirland där Belfast väntar med arkitektoniska mästerverk, Titanicmuseet, brittiska traditioner och en dramatisk historia. Vi har guidade rundturer på svenska under våra dagar här
då vi bland mycket annat besöker muséer, ölbryggeri och whiskeydestilleri. Vi åker också med de berömda Black
Cabs med fokus på The Troubles – den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter. På en dagstur kör vi
upp till Causewaykusten och ser hängbron vid Carrick-a-Rede samt de helt unika stenformationerna av basalt vid
Giants Causeway – jättarnas väg. Vid vårt besök på Finlands Honorärkonsulat i Belfast tas vi emot av honorärkonsul
Ms Tina MacKenzie.
Finnairs flyg:
AY 1381
12.10.2019
AY 1386
15.10.2019

08:15 – 09:30
18:05 – 23.05

Helsingfors – Dublin
Dublin – Helsingfors

LÖRDAG 12.10.2019
Utresa från Helsingfors, Nordirland och Belfast
Reseledare Henrik Hultin på plats i terminal 2 fr om kl 06:30, telefon 040 730 0348.
Finnairs flyg mot Dublin
Ankomst till Dublin. Buss och vår svenskspråkiga guide som är med oss alla dagar möter gruppen.
Vi sätter kurs norrut mot Nordirlands största stad och även huvudstad – Belfast – som blir vår bas för de
kommande dagarna.
11.30
Battle of the Boyne Visitor Centre, www.battleoftheboyne.ie
Vid floden Boyne stannar vi till och utforskar den historiska
platsen där striden Battle of the Boyne ägde rum. Här får vi i
detalj veta mer om striden mellan King William III och hans
svärfar, King James II som ägde rum år 1690.
13:30
Lunch på Windsor Bar & Restaurant i Dundalk, www.
windsorbar.com
3-rätters lunch med snaps, öl och kaffe.
Restaurang i historisk miljö som frekventeras av såväl
lokalbefolkningen samt långväga gäster.
Ca 16:30 Incheckning på vårt centralt belägna hotell. Maldron Hotel ****, www.maldronhotelbelfastcity.com
18:30
På kvällen 3-rätters middag på hotellet.
06:30
08:15
09:30

SÖNDAG 13.10.2019
Belfast – heldag med guidade rundturer på svenska
Vår svensktalande guide följer med hela dagen.
07:30–
09:15
09:30

11.00

12:30

14:45

Ca 17:00
19:30

Frukost
Samling i hotellets lobby. Vi blir upphämtade på hotellet av våra
chaufförer för vår rundtur.
Black Cab Tours
Under 1,5 h åker vi klassiska Londontaxis och får en lärorik guidad
tur runt staden med fokus på The Troubles. På turen ser man många
av de kända muralmålningarna i kvarteren runt katolska Falls Road
och protestantiska Shankhill Road. Guiderna skyr inte Nordirlands
mörka historia, men visar också på hur det gått framåt rejält sen
fredsuppgörelsen. Turen är på engelska med guidning på svenska endast
vid gemensamma stopp.
The Troubles: Belfasts historia är turbulent och den nordirländska
konflikten mellan protestanter och katoliker var på sin spets mellan 1969
och 1997. Under den här tiden var Belfast närmast en krigszon med
militär närvaro, bomber och terroraktioner. Flera kvarter i staden var
farliga att besöka, bland annat arbetarkvarteren, det katolska Falls och
det protestantiska Shangkill, där gatubråken ofta utspelade sig. Idag är de
politiska husgavlarna och väggmålningarna ett minne från den här tiden,
och Belfast är nu en fredlig stad som har korats till en av Europas tre
säkraste platser att besöka.
Titanic Belfast Visitor Centre, www.titanicbelfast.com
Belfast är födelseplatsen för ett av världens mest kända fartyg, Titanic.
Beläget i en ikonisk 6-våningsbyggnad återberättas den dramatiska
berättelsen om Titanic, från planering till bygget av fartyget, invigning,
den kända jungfruresan och dess tragiska slut. Byggnaden är placerad
bredvid historiska Harland and Wolff där fartyget skapades. Vi tar del av
Titanics berättelse när vi tar oss runt i de nio stora gallerierna som är
denna toppmoderna interaktiva utställning.
Lunch på Crown Liqour Saloon.
2-rätters lunch med öl, snaps och kaffe.
The Crown Bar ligger i en av de vackraste och mest kända byggnaderna
i Belfast. Tack vare sin vackra inredning, byggd av italienska arbetare
som egentligen var i Belfast för att bygga kyrkor, så räknades The
Crown Liquor Saloon på Great Victoria Street under sin storhetstid på
slutet av 1800-talet som en av de bästa victorianska “Ginpalatsen” i hela
den brittiska övärlden. I början av 80-talet restaurerades byggnaden i
orginalstil av The National Trust till en kostnad av 400,000 pund.
Hilden Brewery & Tap Room Brewery Tour,
www.hildenbrewery.com
Det lilla familjeägda mikrobryggeriet öppnade 1981 vilket enligt dem
gör dem till Irlands äldsta fristående bryggeri. Bryggeriet producerar
elva olika sorter av öl som täcker hela spektrumet av smaker, inklusive
porter, blonde, premium röd och amber öl. Öl från Hilden Brewing är
obehandlad och fri från konstgjorda tillsatser och konserveringsmedel.
Vi går en guidad rundtur och avslutar med provsmakning.
Tillbaka på vårt hotell
Belfast Trad Trail och middag på McHugh’s Bar, 3-rätter
Två professionella musiker guidar oss till två traditionella irländska pubar i
Belfasts centrala delar nära vårt hotell. De levandegör oss Irlands historia
och myter och vi lär oss irländsk kultur, musik och dans. Vandringen
avslutas med middag på klassiska McHugh’s bar, som är inrymd i Belfasts
äldsta hus från 1710, www.mchughsbar.com

MÅNDAG 14.10.2019
Causeway-kusten med Old Bushmills Distillery

09:00
11:00

13:00
15:00

Ca 17:00
19:30

Vår svensktalande guide följer med oss hela dagen.
Frukost på hotellet.
Vi lämnar hotellet och vår buss tar oss utanför Belfast denna dag.
Giant’s Causeway
Dagen ägnas till den nordirländska Causewaykusten. Giant’s Causeway
har inspirerat konstnärer och varit föremål för vetenskapliga debatter i
århundraden. De 40 000 sexakantade basaltpelarna är ett resultat av ett
underjordiskt vulkanutbrott för cirka 60 miljoner år sedan och beskrivs
ofta som världens åttonde underverk. 1986 blev the Giant’s Causeway
upptagen på UNESCO´s världsarvslista. Vi besöker också hängbron vid
Carrick-a-Rede, som förbinder ön Rocky Island med fastlandet. Den
ursprungliga hängbron uppfördes av lokala fiskare för 350 år sedan,
men är idag en modernare variant. Upplevelsen är dock inte mindre
fascinerande idag när man går ut på den 20 meter långa bron, upphängd
30 meter över Atlanten. Från ön som bron leder till belönas man med
vidunderlig utsikt över Rathlin Island, Skottland och hela Causeway-kusten.
Lunch på värdshuset Smugglers Inn, www.smugglersinnireland.com
2-rätters lunch med snaps, öl och kaffe.
Old Bushmills Distillery, www.bushmills.com
I den lilla byn Bushmills finns landets äldsta destilleri, Old Bushmills Distillery,
som är en nordirländsk whiskeyproducent grundad 1608. I över 400 år har
man inne i destilleriet finslipat tekniken och man använder fortfarande vatten
från St. Columb’s Rill, den lilla bäcken som rinner genom området. Fram till
1966 golvmältade man kornet själva, men köper in det färdigt numera. Korn har
alltid använts vid torkningen av malten, något de är tämligen ensamma om att
göra. Whiskeyn får mogna på fat i många år – fat som tidigare innehållit oloroso
sherry, amerikansk bourbon eller portvin. Idag består basproduktionen av åtta
olika whiskeysorter och får vi tillfälle att följa produktionen som efterföljs av
provsmakning.
Tillbaka på hotellet
3-rätters middag på Restaurang St James,
www.jamesstandco.com/james-street
På gångavstånd från hotellet hittar vi restaurangen som anses tillhöra
en av bästa i Belfast.

TISDAG 15.10.2019
Finlands Honorärkonsulat i Belfast lunch i Dublin och hemresa
07:00–
09:15
09:30
Ca 10:00

Ca 11:30
Ca 13:30

15:30
18:05
23:05

Frukost och utcheckning från hotellet.
Inlastning av bagage i bussen.
Bussen avgår från hotellet.
Besök på Finlands Honorärkonsulat i Belfast.
Vi träffar honorärkonsul Ms. Tina MacKenzie samt representanter från
företaget Invest NI som Ms MacKenzie har ett nära samarbete med.
Vi lämnar Belfast och Nordirland och kör mot Dublin.
Lunch på den charmiga puben JW Sweetman i Dublin,
www.jwsweetman.ie
Efter lunchen ges lite tid för egna strövtåg.
Vi lämnar Dublin och kör till flygplatsen.
Finnairs flyg till Helsingfors.
Ankomst Helsingfors.

INFORMATION AV RESAN:
PRIS:
1475 per person i enkelrum, minimum 28 personer.

I PRISET INGÅR:
• Finnaris flyg Helsingfors-Dublin tur/retur
• Inkvartering i Belfast på 4-stjärnigt hotell i enkelrum
• Svenskspråkig Irlandsguide alla dagar
• Alla inträdesavgifter och guidningar enligt programmet
• Buss till förfogande alla dagar enligt programmet
• Black Cab Tours
• 1 ölprovning och 1 whiskeyprovning
• Belfast Trad Trail
• Alla dagar lunch och middag. Lunch inkl. öl och snaps, middag inklusive öl (vin).

TILLKOMMER:
Personliga utgifter, reseförsäkring & avbeställningsskydd.

HOTELL:
Maldron Hotel **** www.maldronhotelbelfastcity.com
Adress: 20 Brunswick St, Belfast BT2 7GE
Telefon: +44 28 9600 1680

BOKNINGSVILLKOR:
Anmälningsavgift 250 euro/person. Slutfaktura på 1225 € förfaller 9.9.2019.
Minimun 28 personer. Reservation för prisändringar i skatter och avgifter som vi ej kan överblicka.
Vi reserverar som för ändringar i resans program.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR:
Från anmälan avbokningsavgift
Från 23.8.2019
Från 13.9.2019
Från 27.9.2019

Anmälningsavgiften
50% av resans pris
75% av resans pris
100% av resans pris

ANMÄLNING:
Anmälan senast 20.5.2019. Resan har begränsat antal platser.
Anmälan och frågor till Henrik Hultin, tel. 040 730 0348 eller mail: henrik.hultin@synocus.com
Yvonne Cronström, Axtours resebyrå, svarar gärna på frågor, tel. 018-512 17, mail: yvonne@axtours.ax

Axtours resebyrå
Tel. +358 18 512 17
groups@axtours.ax
Storagatan 14, 22100 Mariehamn

