
7. august 2017

Kunsttur 
17. – 20. oktober 2017 

SAS Art Club tilbyder nu medlem-
merne en spændende tur til Dublin. 

Dublin er Irlands største by og lan-
dets hovedstad efter uafhængighe-
den fra Storbritannien i 1922. Dublin 
ligger gennemsnitligt 20 m over ha-
vet på Irlands østkyst ved mundin-
gen af floden Liffey. 

Vi har justeret lidt i konceptet for ar-
rangementet i forhold til tidligere. 
Drikkevarer til de to fælles middage 
er nu i rimelige mængder inkluderet 
i prisen. 

Tirsdag 
17. ok-
tober

Ankomst med fly fx direkte CPH-DUB med SAS eller via LON eller AMS. Indkvartering på Castle Hotel, 
Gardiner Row, Great Denmark Street, Dublin 1, D01 R640, Irland. Telefon +353 1 874 6949. Mail Recep-
tion@castle-hotel.ie.  
Om eftermiddagen besøg i St. Patrick’s Cathedral, der er Irlands ældste kirke  - ca. 800 år gammel. 
Der er drinks i ”hjemmebaren” inden middagstid. Der er ikke middag i arrangementet denne aften, men 
for de interesserede finder vi et sted at spise og deler regningen. 

Onsdag 
18. ok-
tober

Vi starter dagen med at besøge Hugh Lane Art Gallery, hvor vi får en guided tur i den store samling af 
moderne, irsk kunst. 
Derefter besøg på Guinness Storehouse. En million mennesker besøger årligt Guinness' hjem, og de fleste 
er enige om, at det er et af højdepunkterne i Dublin. Her kan du lære alt om den verdensberømte Guinness 
Stout, og nyde en gratis pint. Resten af dagen er til fri disposition. Drinks og fælles middag om aftenen. 

Torsdag 
19. ok-
tober

Heldagstur til Wicklow og Kilkenny. I Wicklow besøger Glendalough kloster, der er berømt for sine runde 
tårne. Klosteret er også kendt for sine to søer, som er omgivet af en smuk natur. Vi fortsætter herefter til 
Kilkenny, der engang var hovedstaden i Irland. Byen, der også er kendt for sin flotte borg Norman Castle 
fra det 12. århundrede, har mange smukke og snævre gader og farverige bygninger. Der bliver også tid til 
at nyde en øl fra Kilkenny bryggeriet. Drinks og fælles middag om aftenen.   

Fredag 
20. ok-
tober

Til fri disposition og shopping. Hjemrejse enten med SAS direkte til CPH kl. 12.30 eller via AMS/LON. 

Prisen for turen er 3.490 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Eneværelsestil-
læg 605 kr. Prisen dækker tre overnatninger, morgenmad, entreer, sight-
seeingtur og to fælles middage (drikkevarer inkl.). Der rejses på egne billetter. 
Tilmelding senest den 29. september 2017. 

Venlig hilsen 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14 Gitte Elliott, tlf. 51 89 87 81 
Email: erik.andersen2@mail.dk Email: Gitte.Elliott@gmail.com 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfri-
sten opkræver vi eventuelle udgif-
ter, der er forbundet med framel-
dingen (fx første nat på hotel) eller 
minimum et afbestillingsgebyr på 
200 kr. 

Tilmelding til turen Dublin 17.-20. oktober 2017. sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. post til 
Erik Andersen, Amager Strandvej 110 B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

 � Dobbelt  � Enkelt 

Rygerværelse 

 � Nej (Røgfrit hotel) 
Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 29. september 2017. 
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