Info om Dublinturen 12.-16. februar 2018
Turen arrangeres som en privat rejse arrangeret af Kunstforeningen Nexus. Max. deltagerantal er 18. Allerede nu har
flere deltagere fra foreningens Dublintur 2013 forhåndstilmeldt sig den nye tur. Det er da god reklame!
Foreningen sælger rejsen uden fortjeneste og rejsepakken består af 3 dele:
Flybillet med Aer Lingus, hotelophold med morgenmad på Academy Plaza Hotel og en aktivitetspakke fra Galleri
Nexus v/Kent Lauritsen. Aktivitetspakken fra Galleri Nexus indeholder: Rejselederservice, entre og evt. rundvisninger,
lufthavnstransfer i Dublin og sporvogn til Irish Museum of Modern Art (IMMA) Dublin.
Da rejsen arrangeres som privat rejse til en meget gunstig pris, kan rejsens pris kun delvist refunderes ved
efterfølgende afbestilling (Kunstforeningen Nexus forsøger dog gerne at afsætte evt. afbudsrejse til anden side)

Rejsetider:
12.02.2018 Afgang fra Hamburg Airport med Aer Lingus kl. 10.30 (seneste mødetidspunkt 8.30)
16.02.2018 Afgang Dublin Airport med Aer Lingus kl. 15.50 - Ankomst Hamburg Airport 18.50

Foreløbigt program i Dublin:
Turen er meget fleksibel, hvor der er taget højde for, at man også kan planlægge egne oplevelser.
Da de nationale museer i Irland har gratis entré, behøver det heller ikke at blive dyrt at fravige det ”fælles” program.
Forbehold for ændring i nedenstående program!
Mandag:
Ankomst til hotel i Dublin centrum ca. kl. 13.00 (lokal tid)
Efter indkvartering en lille byvandring i Dublins Centrum med besøg i Book of Kells
Tirsdag:
Besøg på Dublinia og Irish Museum of Modern Art (IMMA)
Onsdag:
Besøg på National Art Gallery, Douglas Hyde Gallery og evt. National Archaeology Museum
Aften - mulighed for fælles spisning med musik og Irish Dance show eller fælles spisning til Greyhound Race! (middag
betales af deltagerne selv).
Torsdag:
Dagen til fri afbenyttelse – f.eks. til shopping eller ture i Dublin og omegn (Kent hjælper gerne med tips og
bookninger).
Fredag:
Besøg i Hugh Lane Gallery - Afrejse fra hotel til lufthavn kl. ca. 13.15

Lidt om Dublin fra Wikipedia:
Dublin (irsk: Baile Átha Cliath) er Irlands største by og republikken Irlands hovedstad efter landets uafhængighed i
1922. Dublin ligger gennemsnitligt 20 m over havet på Irlands østkyst ved mundingen af floden Liffey .
Byen er grundlagt som et vikingebosted og har været den vigtigste by i Irland siden middelalderen. I dag er den det
økonomiske, administrative og kulturelle centrum med lidt over 500.000 indbyggere inden for bygrænsen. Med
forstæder og satellitbyer har Dublin næsten 1,7 millioner indbyggere.
Navnet Dublin er formentlig af anglo-irsk oprindelse efter 'Dubh Linn', sammensat af det irske ord dubh = sort (farve)
og linn = pool eller bassin ("det sorte bredning" eller blackpool ved floden Liffey). Det er ikke af skandinavisk eller
nordisk oprindelse, da ordet Dublin allerede eksisterede ved vikingernes ankomst.
Det irske navn Baile Átha Cliath betyder byen omkring vadestedet ved vidjerne.

