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Utrolig spændende aktiv ferie til smukke Nordirland med kultur, natur og vandring - med privatfly direkte fra

København til Belfast!
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Kultur, natur og vandring i NordirlandKultur, natur og vandring i Nordirland

HØJDEPUNKTER

Privatfly direkte fra Roskilde til Belfast
En kombination af vandring i natur og by
Oplev den nu fredfyldte perle, Belfast
Smuk betagende natur - oplev en af verdens
mest maleriske kyststrækninger, Antrim Coast
St. Georges Market, The Crum og Titanic
Museum

Overblik

Aktiv ferie, der kombinerer verdensberømte
attraktioner og utrolige naturoplevelser

Belfast er beliggende mellem bølgende bakker ved
mundingen af Lagan floden. Byen er den næststørste på
øen Irland og hovedstaden i Nordirland – provinsen der
kan fejre 100 års jubilæum for løsrivelsen fra republikken
Irland den 3. maj 2021. 

Byens rigdom er bygget på linned og sengetøj og ikke
mindst på skibsbygning helt tilbage fra den victorianske tid.
Det ses tydeligt på de to massive kraner – ”Samson &
Goliath” – der knejser højt over byen, som et vartegn for
skibsværfterne, der specielt er berømte for skibet RMS
Titanic. 

Efter år med borgerkrigslignende uro er byen, og hele
landet, blomstret op til at være et større europæisk
turistmål, og den byder besøgende, fra hele verden,
velkommen med verdensberømte attraktioner, utrolige
naturoplevelser, topklasse restauranter og autentisk irsk
gæstfrihed. 

Nordirland og Belfast er et ”must” for
uforglemmelige oplevelser.

Dagsprogram

Dag 1: København - Belfast International Airport
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Vi flyver direkte med privatfly fra København til Belfast
International Airport, som er beliggende blot 15 minutters
kørsel centrum.

Fra lufthavnen tager vi direkte på byrundtur i denne
spændende by. Så snart man kommer ind i Belfast by, er
der ingen tvivl om at byen var – og stadig er – britisk
territorium. Bare navne som Victoria Square, Great Victoria
Street eller pubben The Crown gør, at man aldrig er i tvivl
om tilhørsforholdet.

Om eftermiddagen er der en spændende vandretur.

til det berømte Belfast Castle og Cave Hill Country Park.
Slottet og parken er højt beliggende med en hel fantastisk
udsigt ud over byen og fjorden. Resten af dagen er, efter
hotel check-in, til fri disposition. I kvarteret omkring hotellet
er der rige muligheder, både for at spise et dejligt måltid
mad på en god restaurant eller få et godt glas Guinness på
en af de mange pubs.

Dag 2: Nordpå gennem spektakulære Sperrin-bjerge -
herefter Derry/Londonderry

Efter morgenmad går turen med bus vestpå igennem de
flotte Sperrinbjerge og videre til Nordirlands næststørste by,
Londonderry eller blot Derry. Her venter først en
byvandring, som starter på bymuren, og dermed også giver
en unik mulighed for at spadsere rundt og se alle Derrys
historiske seværdigheder uden biltrafik og røde lys. Byen
var som udgangspunkt protestantisk, men har gennem
tiden udviklet sig til at have en overvægt at katolikker. Fra
bymuren ses tydeligt, hvordan kvartererne er opdelt i by en.
Efter byvandringen besøger vi The Museum of Free Derry,
som i detaljer skildrer borgerrettighedskampen i 1960erne
og 70erne, som kulminerede en skæbnesvangre dag i 1968
med nedskydningen af 14 civile – dagen der senere er
blevet kaldt for Bloody Sunday.

Frokost på egen hånd, og derefter køre vi med bussen til
det gamle fort og går herfra retur mod Derry. Man kan
vælge mellem en vandretur på mellem 5 og 13 kilometer,
der er en skøn vandretur. Efter denne spændende vandring
køres tilbage til hotellet i Belfast. Middag på egen hånd.
Morgenmad er inkluderet på denne dag.

Dag 3: Heldagstur til den verdensberømte og
naturskønne Antrim-kyst

Antrim-kysten er af mange hævdet som værende en af de
mest maleriske kyststrækninger i hele verden, med skønne
udsigter over uberørte grønne naturområder og
Nordatlanten. 

Vi ender mod nord på den berømte Causeway-kyst og
besøger det ikoniske The Giant’s Causeway. Når de helt
naturlige sekskantede basaltsøjler dukker op af havet
forstår man, at naturområdet er klassificeret som Unesco
verdensarv. 

Lige så storslået, men dobbelt så  nervepirrende bliver  det
at krydse Carrick-A-Rede Rope Bridge; rebbroen der
hænger over den svimlende kløft over Nordatlanten og
forbinder fastlandet med den lille ø, Carrickarede. Den er
bare 20 meter lang, men man befinder sig hele 30 meter
over vandet. 

Der vil også denne dag under turen være indlagt tid
til frokost på egen hånd. 

Om eftermiddagen er der mulighed for at udforske
Antrimkysten nærmere til fods. For de  meget entusiastiske
vandrere kan man nå en distance på hele 45 km,
men bussen gør holdt undervejs så man i princippet kan
stige af og på. De fleste vil nok vælge strækningen
fra Dunseverick til Carrick a Rede Rope Bridge. Dette er en
strækning på ca. 13 km.  

Efter hjemkomsten til hotellet i Belfaster resten af aftenen til
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fri disposition.
Morgenmad er inkluderet på denne dag.

Dag 4: St Georges Market, the Crum og Titanic Museum

Der har været fredagsmarked ved St George siden 1604,
så denne fredag skal vi selvfølgelig først af alt udforske en
vigtig del af Belfast levende historie. 

Vi følger the Titanic Trail, som er en gå tur på ca. 30 min.
gennem byen og langs floden Lagan med fokus på den
storslåede fortælling om Titanic og byens maritime liv.
Undervejs passerer vi The Salmon of Knowledge, som nok
er det mest ”instagrammable” sted i Belfast. 

Området Stormont er hjemsted for byens fredsmure og ikke
mindst for the Crum, som Crumlin Road Jail kaldes i daglig
tale – begge en påmindelse om landets nylige urolige
historie. Det tidligere fængsel er siden 1996 det eneste
resterende victorianske fængsel i Nordirland. 

Turen ender ved det verdenskendte Titanic Museum.
Museet fortæller historien om Belfasts maritime arv og
opbygningen af RMS Titanic – hvilket vil sige alt fra ski-
bets historie fra starten i Belfast til bunden af Atlanterhavet;
og samtidig giver det dig et indblik i byen og dens
befolkning. Herpå er der mulighed for at gå dem såkaldte
Maritime Walk.

Slut eventuelt dagen af med et herligt besøg på The Crown
pub og hyg dig med lokalbefolkningen over en  ”pint” eller
to. The Crown er den eneste pub i Storbritannien, der ejes
af The National Trust.
Morgenmad er inkluderet på denne dag.

Dag 5: Hjemrejse 

Efter morgenmad og check ud af hotellet kører vi den korte
tur til lufthavnen for returflyvningen tilbage til København.
Morgenmad er inkluderet på denne dag. 
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OPHOLDOPHOLD

Hotel Holiday Inn Belfast City CentreHotel Holiday Inn Belfast City Centre

Hotellet er beliggende tæt på centrum, som et perfekt
udgangspunkt for at udforske Belfasts butiksstrøg og kulturelle
seværdigheder. Kun få minutters gang fra Grand Opera House,
Ulster Hall og St. Malachy's Church.

Alle hotellets 250 værelser er moderne indrettet og som hotellets
personale siger ”lige til at føle sig hjemme i”.

Morgenmaden indtages i restauranten, og om aftenen kan man
gå i baren og loungeområdet og snakke om dagens oplevelser
over sin favoritdrink.

Hotelfaciliteter: Gratis WiFi, Safety box, Kabel-TV og te- og
kaffefaciliteter på alle værelser, fitnesscenter til fri afbenyttelse,
bar og restaurant.
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OMRÅDEOMRÅDE

Derry / LondonderryDerry / Londonderry

Derry har i århundreder været centrum for den irske historie. Og
selv i dag er byens navn stadig et stridspunkt. Katolikkerne kalder
den for Derry og protestanterne for Londonderry. Byen har  været 
i  mange  landes  søgelys  i århundreder, også længe før der var
noget, der hed IRA. Byens placering har siden middelalderen
gjort, at flere lande har forsøgt at overtage den, for at kunne gøre
brug af havnen til krigshandlinger og handel.

Derry har desuden Irlands sidste helt intakte ringmur, så centrum
er helt omkranset af en 1,5 km lang bymur, der faktisk er så
velbevaret, at eksperter betegner den som unik i Europa. En af de
eneste bymure i Europa, som fjender aldrig har brudt, siden den
blev bygget i det 16. århundrede, som forsvar mod besættere fra
Skotland og England. Dog måtte de stolte irere se sig besejret i
1869, efter at mere end 10.000 mennesker døde af sult og
sygdom, da den engelske konge, James II, belejrede byen i 105
dage. 

Derry er for altid forbundet med kampen mellem protestanter og
katolikker. Med ufattelig smerte og blodig historie, men den er
samtidig også vejviseren for det moderne Nordirland, der bygger

broer mellem mennesker. Man mærker med det samme, at folk
er mere afslappede her end i Belfast, og så snart man snakker
med folk i byen, høres også en kraftig irsk accent og man kan
ikke undgå at bide mærke i en ”Grrrreat” rullen med R'erne.
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OMRÅDEOMRÅDE

Belfast Belfast 

I 1960erne og 70erne var Belfast og Nordirland konstant i
medierne søgelys pga. af borgerrettighedskampene mellem
katolikkerne og protestanterne. Så ofte at byens kendte hotel,
Hotel Europa, først og fremmest blev kendt som Europas mest
bombede hotel med hele 36 bombeattentater. 

Så dyb var splittelsen, og så forankret var en århundrede gamle
fejde mellem katolikker og protestanter, at mange på øen Irland
mente, at fred var umulig. Ikke underligt, at to af arkitekterne bag
aftalen “The Good Friday Agreement” - John Hume, fra
Socialdemokratiet og Arbejds- partiet (SDLP), en hovedsagelig
katolsk nationalistisk gruppe, og David Trimble, fra det mest
protestantiske konservative Ulster Unionist Party (UUP) - i
fællesskab blev tildelt Nobels fredspris. 

Ved deres side, da aftalen blev underskrevet, sad to af deres
seniorrådgivere, Mark Durkan og Dermot Nesbitt samt den
britiske premierminister Tony Blair og den irske Bertie Ahern. Alle
var moderate og repræsentanter for et nyt politisk center, der ikke
kun holdt sammen, men i særdeleshed havde vundet en stor
sejr. 

I dag er Belfast, i det nordøstlige hjørne af den grønne ø,
fredfyldt og en perle at besøge. Byen har det hele og er et
sandt tag-selv-bord for den historie og politisk interesserede
turist.
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OMRÅDEOMRÅDE

Antrim Coast Antrim Coast 

Belfast er det perfekte udgangspunkt for oplevelser langs The
Antrim Coast. Den spektakulære Causeway Coastal Route siges
at være en af den smukkeste køretur i verden, hvor man på den
ene side har udsigt til det bølgende hav, og på den anden side
tårner stejle klippesider sig op. Højdepunktet på denne rute er
uden tvivl den helt fantastiske Giant’s Causeway som består af
ca. 40.000 sekskantede naturskabte basaltsøjler. Ifølge myten var
det rivaliserende irske og skotske kæmper, der byggede en vej
over havet.

På kyststrækningen finder man også den gamle Carrick-a-Rede
hængebro, som hænger 30 meter oppe over de dramatiske
bølger.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

Flyrejse København – Belfast tur/retur (direkte privatfly)

Lufthavnsskatter og afgifter

15 kg. baggage

Alle transporter som beskrevet

4 overnatninger i dobbeltværelse på firestjernet hotel

Morgenmad

Alle udflugter som beskrevet

Alle entréer som beskrevet 

Lokalguide på alle dage 

Mad ombord på flyet (mod tillæg. Bemærk kun kolde

anretninger)

Drikkevarer og ikke nævnte måltider

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alt der ikke står nævnt under "Prisen inkluderer"

Mere

Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser inden du skal afsted.
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Om osOm os

Atlantik Travel

Atlantik Travel er en del af Limpopo Travel A/S, som har

base på Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn. Limpopo

Travel A/S startede i 2003 med det formål at sende turister

på safari i det sydlige Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet

kraftigt - også med tilkøbet af firmaets egen lodge i

Sydafrika Balule River Lodge.

Hvorfor vælge at rejse med os?

Først og fremmest laver vi rejser af høj kvalitet. Vores

primære opgave er ikke at få dig ud at rejse til den absolut

laveste pris. Det er der andre, der er bedre til end os. Vi

stiller store krav til vores samarbejdspartnere, så du kan

være sikre på, at din rejse bliver den rejse du har drømt

om.

Tryghed på din rejse?

Vi står til rådighed både før, under og efter din rejse. Qua

vores nødtelefon er vi ligeledes ved din side 24/7 under

hele rejsen, så måtte der opstå uforudsete udfordringer

undervejs, kan du altid få sat i os.

Hos Atlantik er du i gode hænder

Prisen på rejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

rejse hos os, så er man dækket under Rejsegarantifonden.

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

Fra du forlader dit hjemland til du kommer retur, skal du

være i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det

overhovedet er muligt, ikke være nogen uforudsete

udgifter eller ærgerlige oplevelser. Vi hjælper dig med at

være så godt forberedt på din drømmerejse som

overhovedet muligt.

Mød os til en ærlig snak

Du kan møde os på forskellige rejsemesser, men du også

velkommen til at besøge os på kontoret for at få en ærlig

snak om de forskellige muligheder. Kan du ikke møde os

personligt, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive

til en af vores rejsekonsulenter, hvis du har spørgsmål

angående en rejse. Vi har en firmapolitik om, at vi altid

svarer indenfor 48 timer.
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