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Selvguidet vandreferie i Irland 

✓ Irlands ældste langdistance vandrerute 
✓  Wicklow Mountains National Park 
✓  Pub-besøg med whisky, fadøl og musik 
✓  8 eller 10 dage 
✓  Spændende historie 
✓  Gæstfrie Bed & Breakfast 

Irlands ældste langdistance vandrerute fører jer gennem et historisk Irland. 

I starter turen syd for Dublin midt i Carlows grønne bakker og bevæger jer hele vejen til Marlay Park i en 
sydlig forstad til Dublin. Venlige værter byder jer velkommen efter hver etape og serverer irsk morgenmad, 
som lægger en god bund for dagens vandretur. Naturskønne stier fører gennem Wicklow Mountain 
National Park. I er nær kysten og på klare dage kan I se helt over havet til Storbritanniens kyst. Om aftenen 
kan I nyde musikken i den lokale pub. 

Wicklow Way er en vidunderlig langdistance vandresti for alle, der ønsker at opleve Irland tæt på. 

Turen er selvguidet, så I finder selv vej vha. de udleverede kort og beskrivelser. Bagagen transporteres fra 
hotel til hotel, så I bærer kun en dagtursrygsæk. 

Vælg mellem 8 eller 10 dage. 

 

 

8 dages program (10 dages program starter i Clonegal, 2 dages vandring syd for Tinahely - beskrivelse 
følger inden længe): 

Dag 1. Individuel ankomst i Tinahely 

Ankomst og check ind på hotellet i Tinahely. 

Dag 2: Tinahely – Moyne 

Om morgenen er der transfer til en lille pub nord for Tinahely. Her starter du vandreturen på Wicklow Way. 
Du går først gennem en lille troldeskov. Så går turen over marker med græssende får og gennem 

WICKLOW WAY 

DAGSPROGRAM 
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skyggefulde skove til en fortryllende dal omkring floden Derry. Du følger stille bagvej til Sandyford Bridge. 
Overnatning på en lille gård. 

Vandring: ca. 5 timer, ca. 17 km, + 470 m/-395 m 

Dag 3: Moyne – Glenmalure 

Vandreturen går op til Sheilstown skoven og derefter ned til Iron Bridge. Dagens destination er Wild Valley 
of Glenmalure. Irske oprørere søgte tilflugt på dette sted i mange år, indtil den engelske krone oprettet en 
base i dalen for at afslutte oprøret. En gammel handelsstation og ruinerne af de militære barakker vidner 
om denne turbulente tid. 

Vandring: ca. 6 – 7 timer, ca. 25 km, + 810 m/-880 m 

Dag 4: Glenmalure – Glendalough – Laragh  

Det går op ad mod passet Lugduff Gap. Undervejs er der udsigt til bjerget Lugnaquillia, Wicklow Mountains´ 
højeste top på 925 m. Det går videre ned i den maleriske dal Glendalough. For de første kristne munke var 
det et tilflugtssted i århundreder. Wicklow Way tager dig videre til den lille landsby Laragh. 

Vandring: ca. 5 timer, ca. 17 km, + 600 m/-600 m 

 Dag 5: Laragh – Roundwood 

Du forlader Laragh og går op til Paddock Hill. De tætte skove bliver snart erstattet af et uberørt 
hedelandskab i Wicklow Mountain National Park. Turen tager dig via Oldbridge og ad småveje kommer du 
til den lille landsby Roundwood. Den korte etape giver dig mulighed for en ekstra vandretur omkring det 
store vandreservoir Vartry0 

Vandring: ca. 3 – 6 timer, ca. 12 – 20 km, + 425 m/- 470 m (tjek roadbook) 

Dag 6: Roundwood – Enniskerry 

Den mest fantastiske etape på Wicklow Way: ret hurtigt når du til det første udkigspunkt, hvorfra du kan se 
søen Lough Dan. Herefter kommer du til et åbent område, hvorfra du på klare dage kan se så langt som den 
britiske kyst. Sporet fører dig op til Djouce-bjerget og med udsigt over Irlands højeste vandfald til Crone 
Woods, hvor dagens etape slutter. 

Vandring: ca. 5 – 6 timer, ca. 19 km, + 620 m/- 690 m 

 Dag 7: Enniskerry – Marlay Park 

Sporet fører dig først langs idylliske stier ind i Glencullen-dalen. Her kan du nyde udsigten fra Fairy Hill over 
de seneste vandrede etaper og over byen Dublin. Derefter ned til Marlay Park, hvor vandreturen på 
Wicklow Way slutter. Bus til Dublins centrum. 
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Vandring: ca. 6 timer, ca. 22 km, + 650 m/-720 m 

 Dag 8: Hjemrejse 

Så er det blevet tid til hjemrejse, med mindre du har bestilt nogle ekstra dage i Dublin. 

 

 

REJSEPERIODE Du kan påbegynde turen hver dag i perioden fra 28. marts til 11. oktober 2020 

VANDRETURENE 

Sværhedsgraden er vurderet til en Grad 2 

Ruten indebærer ikke de store tekniske udfordringer men med relativt lange 

strækninger hver dag på mellem 12 og 25 km kræver det, at man er i relativt god 

vandreform. 

Der vandres hver dag uden overliggerdage. 

Der er lidt højdemeter at forcere (se højdeangivelser for hver dag i 

dagsprogrammet) men sjældent meget stejlt. Ellers er det gode og som regel 

velholdte stier og skovveje. Enkelte strækninger er langs de små veje. Ruten er godt 

skiltet, og med de udleverede vandrebeskrivelser og kort finder I nemt vej på egen 

hånd. 

BAGAGETRANSPORT 
Bagagen transporteres fra hotel til hotel, og I bærer kun en dagtursrygsæk med 

fornødenheder til dagen. 

OPHOLD 
I bor på små Bed & Breakfast. 

Ingen overliggerdage. 

FORPLEJNING 

Turen inkluderer morgenmad. 

Jeres rutebeskrivelser vil indeholde information om hvor og hvornår det er muligt at 

købe ind til frokost. 

ALENE-REJSENDE 

Kontakt os for information. 

Vær dog opmærksom på sikkerheden, når du færdes alene 

Find evt. en vandrekammerat i Facebook-gruppen Vandre med Andre 

HUND Man kan ikke medbringe hund på denne tur. 

TRANSPORT Turen starter i Tinahely og slutter i en forstad til Dublin. 

PRAKTISK INFO 

https://www.greenactivetours.dk/svaerhedsgrad-vandring/
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Turen inkluderer ikke transport fra/til Danmark. Som udgangspunkt kan I lave 
transporten til/fra destinationen billigst selv, men vi sender gerne et tilbud på 
flytransporten ud fra jeres ønskede kriterier 

Ankomsttidspunkt  Check-in på første hotel i løbet af dagen. Ingen program på Dag 
1. 

Fly  Flyv til Dublin 

Lokaltransport 
Fra Dublin lufthavn til centrum med bussen Citylink 
Fra togstationen Heuston i Dublin til Rathdrum. Herfra bus eller taxa (ca. 25-30 €) til 
Tinahely 

Yderligere info i jeres afrejseinformation, som fremsendes i god tid inden afrejse. 

Læs også generel vejledning om transport her på hjemmesiden. 

TUROPERATØR 

Eurotrek AG er turoperatør på denne rejse, og Green Active Tours er blot formidler 

af rejsen til det danske marked. Turoperatøren står for alt det praktiske med hensyn 

til afvikling af turen, og rejsen sker iht. til deres betingelser. 

 

 

 

STARTDAGE  Turen har afgang på alle ugedage i perioden 28. marts - 11. oktober 2020 

Sæson Dobbeltværelse. Pris pr. person 

Til Til 8 dage 10 dage 

28.03.20 03.04.20 5.098 kr. 6.098 kr. 

04.04.20 17.04.20 5.548 kr. 6.548 kr. 

18.04.20 15.05.20 5.348 kr. 6.348 kr. 

16.05.20 05.06.20 5.548 kr. 6.548 kr. 

06.06.20 26.06.20 5.348 kr. 6.348 kr. 

27.06.20 28.08.20 5.548 kr. 6.548 kr. 

29.08.20 25.09.20 5.348 kr. 6.348 kr. 

26.09.20 11.10.20 5.098 kr. 6.098 kr. 

INKLUDERET   7/9 nætter i delt dobbeltværelse med eget bad/toilet 

PRISER 

https://www.greenactivetours.dk/saadan-kommer-du-frem/
https://www.eurotrek.ch/fr/informations-voyages/avant-le-voyage/conditions-de-voyage
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 7/9 x morgenmad 

 Bagagetransport fra hotel til hotel 

 Transfers iht. program 

 Udførlig rutebeskrivelse og kort (på engelsk) 

 Detaljerede rejsedokumenter (på engelsk) 

 Afrejseinformation på dansk 

 Service hotline (engelsk) 
 

IKKE INKLUDERET 

[icon_tick state="off"] Transport fra/til Danmark 

[icon_tick state="off"] Enkeltværelsestillæg 

[icon_tick state="off"] Evt. turistskatter på hotellerne (typisk 1-2 € pr. 
person/nat) 

 

TILKØB 

Enkeltværelse 
2.050 kr. (8 dages tur) 
2.250 kr. (10 dages tur) 

Ekstra nat i Tinahely 
448 kr. pr. person i dobbeltværelse 
598 kr. pr. person i enkeltværelse 

Ekstra nat i Dublin 

598 kr. pr. person i dobbeltværelse (mandag - torsdag) 
898 kr. pr. person i enkeltværelse (mandag - torsdag)598 kr. pr. person i 
dobbeltværelse (fredag - søndag) 
898 kr. pr. person i enkeltværelse (fredag - søndag) 

Afbestillingsforsikring  Koster 6% af rejsens samlede pris 

Rejseforsikring Vi anbefaler Gouda Rejseforsikring 

RABAT 

Børnerabat På forespørgsel 

Flersengsværelser På forespørgsel 

 

 

FORBEHOLD 

https://www.greenactivetours.dk/forsikring/
https://www.greenactivetours.dk/forsikring/


   
                  Aktive ferier for alle  Vandreferie       

Side 6 af 6 
 

 

Vær opmærksom på eventuelle ændringer, som løbende opdateres online.  


