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Irland, Nordirland og Skotland 

 

For nøjagtig 100 år siden rungede de første skud i Dublins gader. Det var i påsken, og 
Påskeopstanden blev startskud til Irlands endelige løsrivelse fra London og Det forenede 
Kongedømme efter århundreders ofte brutalt kolonivælde. Den irske republiks fødsel og 
frihed kostede blod og forarmelse. Og den betændte politiske byld på Irlands top blev 
aldrig en del af løsningen. Terror fra alle sider kom til at præge Nordirland. Religiøst 
betinget, jovist, men i lige så høj grad en social konflikt mellem grupperinger. 

I dag har Nordirland en fredsproces, men for befolkningen er det stadigvæk ”dem og os”. 
Mistroen hersker. Belfast er en labyrint af mure og grænser, men de alvorligste grænser 
sidder i nordirernes hoveder. Og værst i Belfast, "Titanic Town". 

Fra det smukke, betændte og uforløste Nordirland er sejlturen kort over til Skotland, som 
blev tvunget i union med England og Wales for 300 år siden. I 100-året for den irske 
Påskeopstand gløder Skotlands trang til selvbestemmelse kraftigere end nogensinde. 
Skotlands gradvise løsrivelse bliver næppe blodig som Irlands men mindst lige så alvorlig 
for London. Englands gamle union med Wales, Irland og Skotland knager i fugerne på vej 
mod opløsning. 

 

• Bliv klogere på de britiske øers politiske og religiøse historie 

• Besøg tre fascinerende hovedstæder – Dublin, Belfast og Edinburgh 

• Besøg verdens ældste whiskydestilleri – Bushmill’s  

• Lad dig fortrylle af den britiske charme med hyggelige pubs, caféer og 
restauranter 

• Oplev den gæliske kultur i skotske Oban 

• Nyd den rå natur i det skotske højland 



 
 

 

Panorama Travel ApS ♦ www.panoramatravel.dk ♦ Mail: info@panoramatravel.dk ♦ Tlf: +45 70 70 73 16 

Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ♦ CVR-nr.: 37413399 ♦ Rejsegarantifonden #2680 

Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ♦ IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ♦ SWIFT: ALBADKKK 

Dag 1: Afrejse 

Dag 2: Byrundtur i Dublin 

Dag 3: Newgrange (UNESCO) – ”Slaget ved Boyne” - Belfast 

Dag 4: Byrundtur i Belfast 

Dag 5: Derry – Bushmill’s destilleri – Giant’s Causeway (UNESCO) 

Dag 6: Færge til Cairyan i Skotland – Ayr - Oban 

Dag 7: Glenfinnan – Fort Augustus – Commando Memorial – Fort William 

Dag 8: McCaig’s Tower – Glen Coe - Stirling 

Dag 9: Byrundtur i Edinburgh og ”Scotch Malt Whisky Society” 

Dag 10: Hjemrejse 

 

Dag 1:  København – Dublin 
Vi ankommer til Dublin og køres til hotellet. Herefter tager vi på byrundtur i Dublin, og 
programmet tilpasses efter ankomsttidspunktet. Dagens byrundtur byder på en tur ned 
af O’Connell Street, som er hovedgaden i Dublin. Herefter skal vi også besøge Trinity 
College, som er det ældste universitet i Irland. Turen går videre til St. Stephen’s park samt 
Phoenix-parken. 

Yderligere højdepunkter på dagens byvandring er St. Patrick’s Katedral og Christchurch 
Katedral. Vi skal naturligvis også en tur forbi det berømte (og berygtede) Temple Bar-
område, som er kendt for sit store udvalg af pubber, butikker og restauranter. 

Hvis tiden tillader det, besøger vi også Guiness Storehouse, som ligger i hjertet af St. 
James’s Gate Brewery, der har været hjemsted for den berømte øl. Bygningen er formet 
som en stor “pint” Guiness, og man forstår hurtigt hvorfor stedet er Irlands bedst besøgte 
turistattraktion. 

Overnatning: Maldron Hotel Smithfield (eller lignende) 
 

Dag 2: Dublin byrundtur – The Docklands 
Byrundturen i Dublin fortsætter. Vi besøger både den gamle bydel og det mere moderne 
kvarter. Her findes området “The Docklands”. Det strækker sig på begge sider af Liffey-
floden, og med et areal på 520 km2 er det et kæmpe område med moderne og 
restaurerede bygninger. 

I Docklands besøger vi Jeanie Johnston-skibet, og rejseleder Niels Lindvig fortæller os 
historien om, hvordan disse skibe sørgede for, at mere end 1 million irske borgere fik en 
bedre hverdag, da kartoffelkrisen gjorde sit indtog og forårsagede den store hungersnød 
i Irland i løbet af 1845 – 1852. 

Om eftermiddagen er der frit program i Dublin, som med et areal lidt større end 
København byder på utallige gode muligheder for shopping, pubs, caféer og restauranter. 
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Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Maldron Hotel Smithfield  (eller lignende) 

 

 

Dag 3: Newgrange (UNESCO) – ”Slaget ved Boyne” – Belfast 
Vores første stop på vejen til Nordirland er Newgrange, som er en forhistorisk 
stensamling, der blev bygget for over 5.000 år siden. Det gør det til en ældre konstruktion 
end Stonehenge i England og den berømte pyramide i Giza. Newgrange blev bygget i 
den Yngre Stenalder af et landbrugssamfund, der blev rigt på at dyrke jorden i Boyne-
dalen. Stedet er et unikt vartegn for Irland og har siden 1993 figureret på UNESCOs 
verdensarvsliste. Vi spiser frokost i Newgrange Visitor Centre. 

Efter frokost hører vi om “Battle of the Boyne”, der fandt sted i 1690 og stadig har stor 
betydning for de irske borgere. Blodet kommer hurtigt i kog, når samtalen falder på James 
d. 2’s nederlag til Vilhelm 2. af Oranien. Ved dette sted mærker man virkelig forskellene 
og det store had mellem katolikker og protestanter. Niels Lindvig har mange års erfaring 
med den blodige og hadske kamp mellem de to grupperinger, og vi bliver klogere på 
hvordan noget der skete for 300 år siden, stadig har så stor betydning for så mange 
mennesker. 

Efter at have besøgt Battle of the Boyne Visitor Centre fortsætter vi mod Belfast, hvor 
vi ankommer sen eftermiddag eller tidlig aften. Vi checker ind på vores hotel og finder os 
til rette i Belfast, som skal være vores base de næste to dage. 
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Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Hampton by Hilton (eller lignende) 
 

Dag 4: Byrundtur i Belfast – politisk tema – Titanic Museum 
Efter morgenmad på hotellet drager vi ud på opdagelse i Belfast. Vi skal opleve nogle af 
byens højdepunkter og blive klogere på dens imponerende og samtidigt tragiske historie. 
Et stort tema for dagen er konflikten mellem katolikker og protestanter. 

Vi skal se den kendte forfatter C. S. Lewis’ hjemstavn, det nordirske parlament og de 
mange flotte streetart-udsmykninger på byens facader. Vi skal også se “Peace Line”, som 
i mange år har været et politisk samtaleemne. Den agerer adskillelsen af to samfund. 
Belfast emmer af historie og politiske og religiøse uenigheder. 

Vi fortsætter byrundturen med verdens største Titanic-oplevelse på museet, som 
fortæller historien om Belfasts tætte bånd til skibet. Selve bygningen er ikonisk at se på 
både udefra og indvendig, og oplevelsen er et must-see i Belfast. Du får et fantastisk 
indblik i passagererne, besætningen og hele historien om den skæbnesvangre dag. 

Efter frokost er der frit program i Belfast, og der er tid til, at du kan udforske byen på egen 
hånd. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Hampton by Hilton (eller lignende) 
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Dag 5: Derry – Bushmills destilleri – Giant’s Causeway (UNESCO) 
På dag 5 af vores rejse får du en unik blanding af naturfænomener, smukke landskaber 
og nordirsk kulturhistorie. Vi tager nemlig på dagsudflugt nordpå til Derry og 
naturfænomenet Giant’s Causeway. 

I Derry skal vi på vandring rundt på byens ikoniske bymur. Den er Derrys vartegn, og 
undervejs på turen mødes vi af 24 originale kanoner. Bymuren stod færdigbygget i 1618 
og spiller en stor rolle for byens historie, da kanonerne sikrede Derry mod belejring fra 
King James d. 2. 

Efter rundturen i Derry, kører vi til Bushmills for at besøge byens ikoniske whiskydestilleri. 
Destilleriet har verdens ældste licens til at destillere whisky (siden 1608). Old Bushmill’s er 
dedikeret til produktionen af Single Malt Irish Whisky. Vi får også en rundvisning på 
destilleriet og mulighed for at smage på de berømte dråber i den tilstødende bar. 

Efter frokost kører vi langs kysten og oplever noget af Nordirlands smukkeste natur. På 
kyststrækningen mod Belfast kører vi forbi Giant’s Causeway. Nationalreservatet i 
området er erklæret UNESCO kulturarv, og det er Nordirlands mest besøgte turistmål – 
både af udlændinge og lokale. Kystlinjen er fantastisk, og området indbyder til smukke 
billeder og minder du sent vil glemme. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Hampton by Hilton (eller lignende) 
 
Dag 6: Med færgen til Cairnyan i Skotland – Ayr - Oban 
Vi tager færgen fra Belfast om morgenen og ankommer til Cairnyan i Skotland omkring 
frokosttid. Frokost spiser vi i samlet flok ombord på færgen. 

I Skotland er første stop Ayr, som ligger ca. 1,5 times kørsel fra Cairnyan. Ayr er bedst 
kendt for sin væddeløbsbane, som blev grundlagt tilbage i 1600-tallet. Banen bruges året 
rundt til diverse arrangementer, som bl.a. Scottish Grand National, Ayrshire Handicap Cup 
og til store jagtmøder. Lokalhelten Robert Burns blev født i udkanten af Ayr, og vi skal 
besøge den skotske digters fødested og det tilhørende museum. 

Herefter kører vi længere nordpå og uden om Glasgow. Vi skal med bussen til Loch 
Lomond, hvor vi holder fotostop, så man kan forevige de smukke udsigter over søen. På 
vejen besøger vi den lille historiske by, Luss, som bærer sine rødder tilbage til 1800-tallet. 
Byen er flot restaureret og yderst charmerende med sine små hytter samt den fantastiske 
udsigt over Loch Lomond fra byens mole. 

Herefter fortsætter vi fra Luss til Oban og bevæger os ind i det lokalbefolkningen kalder 
“The Highlands”. Køretiden er ca. 1 time og 45 minutter og byder på fantastiske landskaber 
og udsigter, en kort tur gennem Trossachs National Park samt udsigt over et af Skotlands 
mest kendte områder – Glen Coe. Her gør vi også holdt for tage billeder ud over det 
smukke landskab. Vi ankommer til Oban sen eftermiddag eller tidlig aften.  

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Royal Hotel Oban (eller lignende) 
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Dag 7: Glenfinnan – Fort Augustus – Commando Memorial – Fort William 
I dag står programmet på udforskning af det skotske højland. Vi starter dagen med at 
køre til Glenfinnan. Glenfinnan-viadukten fører jernbanen til Glenfinnan Station, 30 meter 
over jordens overflade. Udsigten undervejs er fantastisk smuk, og store dele af 2. og 3. 
Harry Potter-film blev optaget i dette område. Jernbanen ved Glenfinnan er det sted 
Hogwarts-expressen kører på i filmene. 

Herfra går turen med bus videre til Fort Augustus og Loch Ness. Området er indhyllet i 
historie og mystik, og mange eventyrlystne sjæle har forgæves ledt efter det berygtede 
Loch Ness-uhyre – Nessie. Fort Augustus er en lille, charmerende by ved bredden af Loch 
Ness. Her spiser vi frokost, og der er lidt tid til at udforske området på egen hånd. 

Vi fortsætter om eftermiddagen mod Commando Memorial, som er dedikeret til de 
britiske kommandostyrker, der var i kamp under 2. verdenskrig. Monumentet er en af de 
mest velbesøgte seværdigheder i Skotland – både som turistmål, men også for gamle 
krigsveteraner, som kommer forbi for at ære de faldne. Området ligger smukt placeret 
med Skotlands højeste bjerg, Ben Nevis, i baggrunden. 

Sidste stop på dagens tur er “Neptune’s Staircase” i Fort William. Den unikke 
slusekonstruktion blev bygget af Thomas Telford i starten af 1800-tallet. “Trappe-
systemet” løfter skibe 20 meter op i luften, og det tager ca. 90 minutter for skibene at 
komme gennem hele slusesystemet. 

Efter vi har beundret den unikke konstruktion og de bjergtagende landskaber ved Fort 
William, vender vi tilbage til Oban, hvor der er frit program om aftenen. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Royal Hotel Oban (eller lignende) 
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Dag 8: McCaig’s Tower – Glen Coe – Stirling 
Efter morgenmad på hotellet starter vi dagen med en byvandring i Oban, som ligger 
idyllisk placeret på den skotske vestkyst. Byens mest kendte vartegn er McCaig’s Tower, 
og det skal vi naturligvis opleve. Rejseleder Niels Lindvig vil undervejs fortælle om den 
skotske historie og om historien bag McCaig’s Tower, som blev bygget tilbage i 1897. 

Efter en rundtur i Oban tager vi bussen til Stirling, og turen tager 2,5 time. Undervejs 
stopper vi ved besøgscentret ved Glen Coe - Skotlands mest historiske “glen” på grund 
af sin tragiske fortid. Området blev dannet gennem et voldsomt, vulkansk udbrud og 
derefter formet af massive gletsjere. Den keltiske helt, Fingal, siges at have skabt sit hjem 
blandt disse tårnhøje bjerge. Sidenhen har hans søn, Ossian, fundet stor inspiration i 
området og brugt det flittigt i sine digte. 

Datoen 13. februar 1692 står for evigt indprentet i lokalbefolkningens hukommelse. På 
denne skæbnesvangre dag blev 38 mænd, kvinder og børn fra MacDonald-klanen myrdet 
af et regiment soldater, som handlede på vegne af regeringen. Massakren i Glen Coe er 
stadig i stand til at fremkalde stærke følelser hos skotterne. 

Efter besøget på Glen Coe besøgscenter forsætter vi til Crianlarich, som ligger ved 
toppen af Trossachs fredede nationalpark. Det omkringliggende landskab er kendetegnet 
ved lange bjergkæder, og i bjergene mærker man tydeligt en følelse af idyl og stilhed, når 
man er omgivet af klippetoppe og kløfter, som skærer gennem landskabet. 

Vi tager bussen videre til Stirling, som er mest kendt for sit berømte slot. Det er et af de 
største og vigtigste slotte i Skotland og et velkendt rejsemål for gæster fra hele verden. 
Flere skotske konger og dronninger er kronet ved Stirling Castle – herunder Dronning 
Mary af Skotland. Vi skal på rundvisning på slottet, som byder på et væld af 
renæssancekonger- og dronninger. Vi er vidne til en verden af farve, pragt og strålende 
håndværk. 

Efter besøget i Stirling tager vi videre til Edinburgh, hvor vi ankommer sidst på 
eftermiddagen. Herefter er der frit program i Edinburgh om aftenen. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Motel One Edinburgh Princes (eller lignende) 
 

Dag 9: Byrundtur i Edinburgh og ”Scotch Malt Whisky Society” 
Efter morgenmaden skal vi på byrundtur i Edinburgh. Undervejs på turen vil Niels Lindvig 
fortælle om den skotske historie og forholdet til resten af Storbritannien. 

Edinburgh er opdelt i to dele – den gamle middelalderby og den ny og moderne del. I den 
gamle del af byen er de fleste veje belagt med brosten og de smalle, hyggelige gader 
byder på mange højdemeter og masser af charme. Første stop er Edinburgh Castle, som 
er en af byens helt store turistattraktioner. Slottet ligger majestætisk på toppen af en 
forhistorisk vulkan, og fra toppen af slottet bliver man budt på en fantastisk udsigt over 
byen. 
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Herefter fortsætter vi til “The Royal Mile”, som er kendt for sine internationale 
toprestauranter, hyggelige pubs og store udvalg af butikker. Gaden er hyggelig og 
charmerende, men også et valfartssted for mange turister og polterabender – derfor 
giver det rigtig god mening at besøge byen i dagtimerne. For enden af den lange vej 
findes det skotske parlament, hvor vi skal på rundvisning og blive klogere på de politiske 
forhold i Skotland. 

Efter vi har besøgt højdepunkterne i den gamle bydel, drager vi videre mod den mere 
moderne del af Edinburgh. Her spiser vi sen frokost og besøger derefter det eksklusive 
”Scotch Malt Whisky Society”, hvor vi i følgeskab af en whisky-specialist tager del i en 
smagning. Vi bliver klogere på kvaliteten af de mere end 1.000 forskellige whiskys i 
Storbritannien og smager selv på fire udvalgte af slagsen. 

Resten af dagen er der frit program i Edinburgh, 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Motel One Edinburgh Princes (eller lignende) 
 
Dag 10: Edinburgh på egen hånd og hjemrejse 
Afhængigt af afrejsetidspunkt er der frit program i Edinburgh. Der er mulighed for at 
foretage de sidste indkøb og besøge de sidste seværdigheder, inden vi drager i fælles 
flok mod lufthavnen. 

Måltider inkluderet: morgenmad 
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Pris: se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København-Dublin / Edinburgh-København 
• Overnatning på 3-stjernede hoteller i delt dobbeltværelse (eget bad/toilet) 
• Morgenmad alle dage 
• Transport i egen bus 
• Færgebillet fra Nordirland til Skotland 
• Whiskysmagning og rundvisning på Bushmill’s destilleri 
• Guidet whiskysmagning m. rundvisning i “Scotch Malt Whisky Society” 
• Alle entréer ifølge program 
• Dansk rejseleder med indgående kendskab til Storbritannien 
 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffør og lokalguide 
• Visse måltider 
• (Evt. eneværelsestillæg: DKK 2.980) 
 

Praktisk information 
Passet skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejse. 


