
 
 

Irland –den gjestfrie 
smaragdøya 24. april – 3. mai 2017 

 

Bli med på reisen og g opplev:  

 Dublin – moderne storby og vikingtidens Dublin 

 Oscar Wildes Merrion Square  

 Pittoreske småbyer  

 Storslåtte borger - Rock of Cashel 

 Eventyrlig landskap – Cliffs of Moher 

 Sprudlende Irsk folkeliv - livlige pubber med Irsk folkemusikk 

Sammen med godt reisefølge.  
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Det er vanskelig ikke å falle for Irland.  

Grønne enger med hvite flekker av gressende sauer, små landsbyhus med 

fargestrålende dører og livlige pubber med musikk og svart, skummende 

Guinness-øl – alt dette finner vi i Irland sammen med spektakulære 

naturopplevelser og fascinerende kultur. Vidstrakte steinørkener og øde myrer 

kombineres med spennende historie med storslåtte borger, kjempemessige 

steingravsteder og gamle kirker med keltiske høykors. 

 

 

Vi begynner med å bo midt i den trivelige storbyen Dublin og fortsetter etterpå 

ut til småbyer i vest. På hele reisen møter vi et vennlig og imøtekommende 

folkeferd. Her får vi både store severdigheter og den dramatiske 

Atlanterhavskysten der klippene går bratt ned i havet ved de 200 meter høye 

Cliffs of Moher. 

Vi kjører gjennom lyngkldde heder som strekker seg gjennom landskapet, og 

blir imponert over de irske sauegjeternes arbeid med de dyktige gjeterhundene 

sine. Og man kan ikke reise til Irland uten å dra innom et whiskydestilleri, hvor 

man får et innblikk i hvordan destilleringen foregår, og ikke minst glede 

smaksløkene med den grønne øyas gylne dråper. 
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Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole gir deg mer.  
Hos oss står læring, trivsel 

og trygghet i fokus. Vi 

ønsker å skape en ramme 

rundt våre reiser som gir 

hver enkelt deltaker en 

følelse av tilhørighet. Selv 

om du reiser alene, er du 

aldri alene sammen med 

oss - dersom du ikke selv 

ønsker det.  

 

Når vi arrangerer kurs der 

reise er en del av opplegget, 

krever regelverket til 

Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, «at kurset settes inn i en 

pedagogisk sammenheng», og at det skal gjennomføres samlinger før og etter 

reisen.  

 

Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise. Vi krever ikke 

oppmøte på Sømna, men de som har reist med oss tidligere, vet hvor verdifulle 

forkursene er. Man blir kjent, og får en forsmak på det man skal oppleve. Vi 

leier inn forelesere som gir interessant og nyttig kunnskap om reisemålet, og 

skolens reiseledere går gjennom praktiske forhold. Måltider og hygge står også 

i fokus på forkursene, og besøket på Hildurs Urterarium er det bare å glede seg 

til!  

 

 

Ettersamlingen arrangeres ei tid etter reisen, og vil 

normalt vare én dag. Felles lunsj og middag er 

inkludert i totalprisen. Eget program sendes ut ei tid 

etter hjemkomst. Vi møtes da for å evaluere, se bilder 

og oppsummere reisen vi har vært på sammen. Det er 

alltid hyggelig å kunne møtes igjen og dele minner 

etter gode felles opplevelser. 
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Dagsprogram  

 
Dag 1, mandag 24. april -  Forkurs 
Oppmøte på Nordnorsk Pensjonistskole utover 
dagen (L.M). 
12:00    Oppstart på rom 107. 
13.00    Lunsj.  
14.00 - 17.45  Forkurs inkludert kaffepause. 
18.15    Bussavgang til Hildurs. 
19.00    Treretters gourmetmiddag på Hildurs Urterarium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 2, tirsdag 25. april -  Forkurs og buss til Værnes. (F, L) 

08.00  Frokost. 
09.00  Forkurs fortsetter. 
12.45  Lunsj. 
13.30  Bussavgang til Værnes for overnatting på Radisson Blu. 
 
Dag 3, onsdag 26. april  - Norge - Irland, rundtur i buss og minibyvandring i 

Dublin (F,M). 

08.20  Avreise fra Værnes.  

09.15  Ankomst Oslo. 

10.25  Avreise fra Oslo.  
11.45  Ankomst Dublin. 
 
Når vi lander i Dublin venter det 

panoramasightseeing der vi passerer 

noen av de største severdighetene 

som Trinity College og O'Connell Street.  
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Vi får også tid til å stoppe i den enorme Phoenix Park, som med sine 707 hektar 

er en av Europas største byparker. Parken er i dag Dublins grønne lunge, og vi 

stanser ved det store korset Papal Cross, som ble satt opp i forbindelse med 

pave Johannes Pauls besøk i 1979, da han holdt tale for 1,25 millioner rørte 

katolikker. Etter å ha fått et godt inntrykk av byen kjører vi inn i hjertet av 

Dublin til det livlige museet Dublinia. 

På Dublinia får vi et spennende innblikk i vikingtidens og middelalderens 

Dublin. Her kan du se hvordan datidens mennesker bodde og gikk kledd, og du 

får et interessant innblikk i dagligdagen og livets utfordringer for Dublins 

tidligere beboere. Hvis været tillater 

det, er St. Michaels-tårnet åpent i 

forbindelse med Dublinia-besøket, og 

her kan man evt. ta de 96 

trappetrinnene opp til en vidunderlig 

utsikt over Dublin.  

Etterpå drar vi til hotellet vårt, som 

ligger sentralt på nordsiden av elva 

Liffey og i gåavstand til Dublins handlegate. Om kvelden spiser vi vår første 

middag sammen på hotellet.  

Dag 4, torsdag 27. april -  Dublin. Byvandring (F,M) 

Med det gæliske uttrykket: «Ceid Mile 

Failte» - som betyr «hundre tusen ganger 

velkommen» - bys vi velkommen til Irland. 

Byen ble grunnlagt i 841 av norske og 

danske vikinger. I middelalderen overtok 

normannerne byen og bygde Dublin Castle 

som symbol på Englands herredømme over 

Irland. Dette varte til Påskeopprøret i 1916 der Irland ble en selvstendig 

republikk. Dublin er delt i to av elven Liffey, som renner tvers gjennom byen i 

øst-vestgående retning. Gjennom århundrer har elvens deling av byen ikke bare 

vært i fysisk forstand, men også satt en mental grense mellom den tidligere 

fornemme bydelen sør for elven og den mindre fine nord for elven.  
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Vi blir bedre kjent med den irske hovedstaden på en vandring gjennom byen. 

Det nordlige Dublin ble utbygget på 1700-tallet. På tross av områdets rykte som 

mindre fint og velholdent enn det sørlige Dublin, bærer bydelen ennå preg av 

1700-tallets fine, neoklassisistiske arkitektur. Nord-Dublins sentrale ferdselsåre 

er den imponerende O’Connell Street, som er innrammet av statuer, 

monumenter og fine, gamle hus. Vi tar også veien forbi det historiske General 

Post Office, der republikken Irland ble deklarert i 1916. 

Når vi beveger oss sør for elven Liffey, blir 

omgivelsene mer sofistikerte med enorme 

paleer og områder i overdådig georgiansk 

byggestil. En av Dublins fineste georgianske 

steder er den store Merrion Square. Her har 

husene beholdt sine vakre, utskårne dører i 

sterke farger, sine sirlige balkonger i støpejern og de obligatoriske 

halvmåneformede vinduene over inngangsdøren. I det gamle huset i Merrion 

Square nr. 1 satt forfatteren Oscar Wilde og skrev sine skuespill og fortellinger 

på 1800-tallet.  

I denne delen av Dublin ligger også svære Trinity College, grunnlagt av Elizabeth 

i 1592. Irlands litterære arv er blitt unnfanget her, og giganter som Jonathan 

Swift, Bram Stoker, Oscar Wilde og Samuel Beckett har alle vært elever ved 

Trinity. Overfor det gamle, vakre universitetet ligger Dublins eldste del, hvor 

byen vokste seg stor fra middelalderen. Her finner vi blant annet Dublin Castle.  

Ettermiddagen er avsatt til egne eventyr i 

den hyggelige byen. Du kan for eksempel 

besøke Dublins stolthet, det berømte 

Guinness Storehouse, også kjent som 

ølens svar på Charlie og 

sjokoladefabrikken. Er du glad i øl vil du 

garantert kunne klare å hygge deg der! 

Du kan lære alt om brygging og skjenking av den mørke, irske drikken. Den 

seksetasjes Guinness-bygningen er designet med et ølglassformet atrium og 

inneholder en butikk, et stort utstillingsområde, en restaurant og to barer. En 

del av plassen er brukt på å presentere historien om det berømte ølet.  
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Ellers kan du besøke den klassiske kafekjeden Bewley’s, der du får servert en 

skikkelig kopp te eller kaffe med noen av de mange, gode irske kakene til, du 

kan eller dra på shopping i Grafton Street, eller bare vandre rundt og se på 

folkelivet. Når du er klar til å vende nesen hjemover til hotellet, kan du velge å 

gå eller ta en av de lokale bussene hjem til 

hotellet hvis du heller vil hvile beina litt. 

En av kveldene på turen kan du bli med på en av 

områdets folkelige pubb´er med levende 

folkemusikk. Her kommer man litt nærmere 

innpå den frodige irske folkesjelen.  

Dag 5, fredag 28. april -  Dublin – Rock of Cashel – Kerry (F,M)I dag forlater vi 

Dublin til fordel for grevskapet Kerry på Irlands sørvestlige spiss.På veien 

stopper vi i grevskapet Tipperary på det mest fotograferte stedet i Irland. 

Akkurat som Akropolis rager middelalder-komplekset Rock of Cashel høyt opp 

over landskapet rundt.  

Byen Cashel var en gang hovedsete for 

kongene av Munster. På toppen av den 

høye kalksteinsklippen som reiser seg knapt 

70 meter over Tipperary-platået, finner man 

den imponerende St. Patrick’s Rock of 

Cashel med en katedral fra 1300-tallet, som 

ble sete for erkebiskopen av Cashel. Stedet 

er inkarnasjonen av keltisk stemning. 

Kerry har opp gjennom århundrene blitt betegnet som «Kongeriket» på grunn 

av beboernes tendens til uavhengighetsdrømmer og forakt for Dublin-styret. To 

typer vidt forskjellige landskaper dominerer dette autonome «kongeriket». Mot 

sør dominerer fjellene på de fire halvøyene som ligger ut mot 

Atlanterhavskysten, mens de nordlige områdene består av flate, langstrakte 

sletter. De smale halvøyene og de relativt høye fjellene gjør at været her skifter 

nærmest fra minutt til minutt. Utpå ettermiddagen er vi framme i landlige 

Kerry, langt vekk fra storbyen, og her skal vi innkvarteres de neste to nettene. 

Vi spiser middag på hotellet.  
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Dag 6, lørdag 29. april - Ring of Kerry, sauegjeteroppvisning, Muckross House 

Turen «Ring of Kerry» rundt den vakre 

halvøya Iveragh, gir fantastiske 

panoramautsikter over Atlanteren. 

Kystens små bukter, viker og klipper byr 

på vidunderlige utsikter på den 170 

kilometer lange turen. Som kontrast til 

det dramatiske landskapet står den rike 

og varierte vegetasjonen som får næring 

fra Golfstrømmens varme vann. Her på denne øde, men veldig sjarmerende 

halvøya kan man enkelt forestille seg det harde livet med hungersnød og 

potetpest, som fikk mange innbyggere til å emigrere til Amerika. 

Vi starter i Killarney og kjører til den lille byen Killorglin. Byen er berømt for sin 

helt spesielle festival, Puck Fair, hvor en vill geit krones til konge! Deretter kan 

vi på turen mot Glenbeigh nyte den nydelige utsikten til halvøyen Dingle og 

Dingle-bukten. På vei sørover mot byen Waterville, blir landskapet preget av 

torvmose. Vi reiser gjennom den vakre byen Sneem, som er kjent for sine 

fargerike hus. Vi drar også gjennom fjellene til Molls Gap og Ladies View, to 

utsiktspunkter med fantastisk utsikt over de berømte sjøene i Killarney. 

Når ringen er sluttet rundt Kerrys vakreste halvøy, gjør vi et stopp midt ute på 

landet. Her regjerer de irske sauegjeterne, og med vakker utsikt over jordene 

viser de hvordan de fantastiske og kloke sauehundene lett og grasiøst styrer og 

arbeider med saueflokken slik de har gjort det gjennom hundrevis av år. 

Ettermiddagen bruker vi i hagen ved det 

imponerende Muckross House. Dette  

store godset ble bygd i 1843 som bolig 

for adelsfamilien Herbert. Særlig den 

storslåtte hagen som skråner ned mot 

Killarneys sjøer, er en opplevelse, og vi 

bruker en del av ettermiddagen på å 

rusle rundt mellom de mange 

rododendronbuskene og sirlige blomsterbedene. (F, M) 
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Dag 7, søndag 30. april - Kerry – Kilmer Ferry – Cliffs of Moher – The Burren – 

Galway (F,M) 

I dag kjører vi nordpå til grevskapet Clare, 

og skal krysse Shannon-elva fra Tarbert til 

Killimer. Her kommer vi forbi kystbyen 

Kilkee og setter nå kursen ut til Irlands 

Atlanterhavskyst. Her finner vi en av Irlands 

mest spektakulære naturseverdigheter: 

Moher-fjellene, eller Cliffs of Moher. Bratte fjellveier stuper 200 meter loddrett 

ned i Atlanterhavet på en åtte kilometer lang strekning. Moher-fjellenes 

skiftende lag av sort skiferleire og lys sandstein er et fascinerende syn, og alle 

fuglene som hekker på fjellsidene, gjør ikke opplevelsen mindre. Fra toppen av 

fjellet kan man, når været tillater det, se hele veien til de tre små 

kalksteinsøyene Aran Islands 20 kilometer ute i Atlanterhavet. 

Etter å ha opplevd suset i magen ved å kikke nedover de loddrette fjellveggene 

ved Cliffs of Moher kommer vi forbi den lille byen Lisdoonvarna, som i over 150 

år har vært kjent for den årlige "Matchmaking Festival", dit man kommer for å 

finne seg en mann eller kone. I hele september holdes en festival i byen dit 

single fra hele Irland kommer – om ikke annet så for å få en god fest. 

Vi passerer Ballyvaughan og fortsetter nordpå gjennom det særpregede 

området The Burren. Burren Nasjonalpark er et 100 kvadratkilometer stort 

område med et eiendommelig, «måneaktig» landskap av store, flate 

kalksteinssletter med dype revner. Navnet The Burren er avledet av det irske 

Boireann, som kan oversettes til «et steinete sted».  

Den engelske statsmann Oliver Cromwells fortrolige håndlanger, Edmund 

Ludlow, skal ha karakterisert området som «et så goldt land at det ikke er vann 

nok til å drukne en mann, ikke et tre til å henge ham i og ingen jord til å begrave 

ham i.» Denne, om enn litt makabre, uttalelsen gir en ide om hvor steinete og 

goldt området som venter oss i The Burren er. Stedet er et såkalt karstplatå 

som består av kalk som ble avleiret i kultiden for 350 millioner år siden. 

Gjennom årene har kalken omdannet seg til enorme kalksteinsflater, som regn, 

vind og vær har bearbeidet til de særeste former.  
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Det særpregede steinlandskapet ser umiddelbart goldt og livløst ut, men det 

rommer faktisk en usedvanlig blanding av planter, der middelhavsvekster og 

alpeblomster står side om side, selv om vi er langt fra både Middelhavet og 

Alpene. 

Vi kommer fram til hyggelige Galway, som ofte blir omtalt som «den mest irske 

av alle byer». Byen sjarmerer med sine fargestrålende hus, brolagte gater og 

hyggelige pubber. De neste to nettene bor vi her ikke langt fra sentrum og 

spiser middagen vår på hotellet.  

Dag 8, mandag 1. mai - Naturskjønne Connemara, byrundtur i Galway (F,M)  

Vi begynner dagen med en tur til den vakre 

Connemara-regionen. Landskapet består av 

fjell og moser gjennomskåret av buktende 

elver og blanke sjøer. Det er ikke så mye 

som har endret seg siden tidenes morgen i 

Connemaras små landsbyer, der det gæliske 

språket fremdeles pryder veiskiltene og 

butikkfasadene. Connemara består av en 

enorm halvøy avgrenset av den fjellrike kystlinjen ved Irlands vestkyst, og er 

med sine spredte steingjerder og stråtekte hytter landets kanskje mest 

romantiske landskap. 

 

Vi besøker Dan O’Haras Hytte der vi får et inntrykk av hvor hardt livet artet seg 

for 1800-tallets irske bønder. Vi får en rundtur på den lille farmen og kjører 

deretter en tur ut i den omkringliggende myra med en traktortrukket vogn. Her 

på den store, flate myra får vi en demonstrasjon av kunsten å skjære torv. Irene 

har i hundrevis av år brukt torv som brensel, og gjør det fremdeles den dag i 

dag. Vi fortsetter vestpå mot universitetsbyen Galway. Vi tar en byrundtur i de 

smale gatene mellom gamle trehus, fine restauranter og livlige irske pubber. I 

tillegg til det livlige studenterlivet får Galway sitt bohemaktige preg fra de 

mange kunstnerne og musikerne som har bosatt seg i den hyggelige byen.  

Turen vår rundt i Galway begynner på Eyre Square – en flott park omgitt av 

imponerende 1800-tallsbygninger.  
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Dessuten ser vi blant annet den fine gamle rettsbygningen, det er en 

ombygning av et munkekloster fra middelalderen, og Salmon Weir Bridge, hvor 

stimer av laks hver vår forcerer Corrib-elvens strøm for å gyte lengre oppe i 

elva. Vi ser også den bastante katedral som ble bygd i 1965 og dermed er en av 

Europas yngste, og Den spanske bue fra 1500-tallet, som ingen egentlig vet 

formålet med. 

Etter en herlig dag i fantastiske Connemara spiser vi vår siste felles middag på 

hotellet i Galway.  

Dag 9, tirsdag 2. mai - Clonmacnoise – 

Locke’s destilleri – Dublin (F) 

Tiden er inne for å begynne på tilbaketuren 

til Dublin, og på vei østpå mot hovedstaden 

gjør vi et par stopp. Første gang blir ved 

Clonmacnoise – en gang et av Irlands 

viktigste munkeklostre. I tillegg til en 

vakker, grønn eng på bredden av Shannon-

elva, ligger det et vell av kirker, tårn, graver og enorme steinkors her. Klostret 

ble påbegynt i år 545, og fra stedets årbøker har historikerne fått viktige 

informasjoner om middelalderens politiske og religiøse liv. 

 

Intet besøk i Irland er komplett uten et besøk på et whiskydestilleri. Og på 

veien mot Dublin besøker vi Locke’s destilleri i Kilbeggan. Stedet ble grunnlagt 

allerede i 1757 og regnes for å være det eldste potetdestilleriet i verden. I over 

200 år inntil fabrikken ble lukket i 1954, ble det her fremstilt irsk maltwhisky. I 

dag er destilleriet et museum, der man kan følge hele prosessen i fremstillingen 

av den herlige, gylne drikken. Naturligvis avslutter vi besøket med å smake på 

de berømte dråpene i destilleriets bar. 

Etter noen timer i whiskyens tegn er vi klare til å ta det siste strekket mot 

Dublin. Vi har valgt å bo et par kilometer fra sentrum i Dublin, i bydelen 

Rathmines der vi skal bo på det herlige boutique-hotellet Uppercross House 

Hotel. Middagen i dag er på egen hånd, og du kan velge å dra inn til sentrum av 

Dublin eller spise på hotellets restaurant Mother Reilly's, som har vunnet flere 

priser og serverer herlig mat til veldig rimelige priser.  
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Dag 10, onsdag 3. mai - Dublin – Oslo  

Vi spiser vår siste frokost på smaragd-øya kjører til lufthavnen der flyet hjem til 

Norge venter. (F) 

12.00  Avreise fra Dublin lufthavn 
15.35  Ankomst Arlanda 
17.05  Avreise til Værnes 
18.15  Ankomst Værnes 
Overnatting på Radisson Blu og buss til Sømna dersom det blir nok påmeldte, 
eller man forlater gruppen og tar seg hjem på egenhånd. 

 
Kostnader 

Pris pr. pers i dobbeltrom: kr. 15 716- 
 

Prisen inkluderer:   

 Forkurs på skolen inkl. overnatting m / hel pensjon, transport og 3-

retters middag på Hildurs Urterarium  

 Busstransport Sømna – Værnes 25. april 

 Overnatting i dbl.rom på Radisson Blu Værnes 25. – 26. april 

 Norsk/svensk guide og to reiseledere fra NNPS 

 Fly Værnes – Dublin - Værnes 

 Utflukter og entreer ifølge program 

 Innkvartering i delt dobbeltrom 

 Frokost alle dager og 6 middager (dag 1–6) 

 Skatter og avgifter 

 Tips til lokalguider og sjåfører 

 

Prisen inkluderer ikke:  

 Avbestillingsforsikring ved sykdom  

 Reiseforsikring 

 Tillegg for enkeltrom Irland, kr. 2 650,-  NB! Få plasser. 

 Tillegg for enkeltrom på Værnes, kr. 700,- 

 Eventuell overnatting på Værnes ved hjemkomst 3. – 4. mai 

 Eventuell transport fra Værnes til Sømna onsdag 4. mai 
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Påmelding og betingelser 
 

1 Påmelding 

Fyll ut og returner påmeldingsskjema bakerst i dette programmet, eller bruk 

skjema på nettsiden vår. Man er ikke sikret plass før dette skjema er mottatt av 

NNPS. Navnet må skrives nøyaktig slik det står i passet.  Legg ved eller send 

inn kopi av passet.  

 

2 Påmeldingsfrist 

Påmelding fortløpende! Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen  

1. februar 2017. Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til 

å sikre nok deltakere til at turen kan gjennomføres.  

 

3 Depositum og betaling  

Depositum 2 500,- faktureres ved påmelding. Ca. 75 dager før avreise får 

deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte 

depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under forkurset eller annet 

ekstra, faktureres etter hjemkomst. 

NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort.   

 

4 Forsikring 

Alle reisende anbefales å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den 

reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Ta kontakt 

med ditt forsikringsselskap dersom du er usikker. 

 

5 Avlysning eller utsettelse av turen 

En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan 

skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. 

Påmeldte får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen 

skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne.   

Dette skal skje snarest mulig og senest to uker før avreise. 

 

6 Avbestilling ved Force Majeure 

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av 

dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, 
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naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som 

må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre 

seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling betinger at 

Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle 

reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt 

beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis 

begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært 

kjent før bestilling. 

 

7 Avbestilling mot gebyr 

Ved avbestilling etter at påmeldingsfristen har utløpt 1. feb. eller av andre 

grunner enn force majeure, gjelder slike avbestillingsregler:  

 Avbestilling inntil 10. feb.: Gebyr likt depositum kr. 2.500. 

 Fra 75 – 15 dager før avreise: 85% av reisens pris. 

 Mindre enn 15 dager før avreise: reisens pris i sin helhet. 

Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. 

manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av 

den det gjelder.  

 

8 Endring av pris 

Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 

transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre 

over. NNPS forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle 

endringer. Reisen selges som en hel «pakke», og det vil ikke være mulig å 

refundere de delene av pakken som eventuelt ikke benyttes.  

 

9 Ved evt. endring av reiserute 

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. 

Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. 

Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende 

skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og lokale forhold 

kan føre til programendringer på en gruppereise. NNPS forbeholder seg i slike 

tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale 

samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår. 
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10 Bistandsbehov 

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten 

assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses 

om ved påmelding. 

 

11 Opptreden 

Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 

for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer 

for arrangøren. NNPS har rett til å avvise en reisende hvis disse kravene ikke 

oppfylles. De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 

 
Praktiske opplysninger 
 

Utflukter 

Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og 

kondisjon. Dersom det er mulig legger vi til rette for deltagere som måtte ha 

fysiske begrensninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt. 

 

Pass og visum  

Irland er ikke medlem av Schengen og man trenger derfor pass for innreise. Vi 

anbefaler å ta med en kopi av passet og oppbevare disse atskilt fra hverandre. 

Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Irland. Hvis du ikke reiser 

med norsk pass, må du selv sjekke med myndighetene i ditt hjemland om du 

trenger visum. 

 

Vaksiner og medisiner 

Ta med bekreftelse fra legen på reseptbelagte legemidler du bruker. 
Bekreftelsen bør være på engelsk. Medisiner bør oppbevares i original-
emballasjen. Ta kontakt med din helsestasjon i god tid før avreise for råd.  
 
 
 

   Vi ønsker deg velkommen til lærerike og   

 spennende dager i vakre, gjestfrie Irland  
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P Å M E L D I N G S S K J E M A  
 

Irland  - den gjestfrie smaragdøya  25. april – 3. mai 2017 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  
 

Jeg ankommer Sømna: 23. april     24. april   
 

Jeg ønsker Enkeltrom     Dobbeltrom         
 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 26. april  Enkelt-   Dobbeltrom        
 

I Irland ønsker jeg Enkeltrom      Dobbeltrom         
 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 4. mai Enkelt-   Dobbeltrom         

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  

       Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 4. mai 
 

        Jeg planlegger å komme meg hjem 3. mai og forlater gruppen da. 
 
 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.  

 
 
 

 

 

Dato/underskrift: 

 
 
 


