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LOPere fra Rogalad Sør i Irland 
 
17. august landet 23 forventningsfulle LOP-medlemmer i Dublin. Heldigvis nådde bagasjen også 
fram, så ingen ble stående uten tannbørste og undertøy. 
 
Lunsjen første dag var et STORT møte med irsk mat. Porsjonene vi fikk både da og ved 
senere fellesmåltider, var våde velsmakende og godt voksne. Gjennomsnittlig vektøning per 
person disse seks dagene ble nok ca 2 kg!  
Bestemmelsesstedet første dag var Hotel Savoy i Limerick der vi bodde i tre dager. Flott 
service, store gode rom/senger/bad, nydelig mat. Et glimrende utgangspunkt for planlagte 
utflukter! 
Første tur begynte vindfullt og vått med en vandretur opp til Poulnabrone dolmen, en 
gravportal beliggende i et øde, steinete område i Burren, County Clare. Sannsynligvis ble 
dette anlegget bygd for over 5000 år siden. Spennende!  
Mer spenning fulgte med besøk i Aillwee Cave i Burren. Her var vi med på en kilometerlang 
vandring i kalkstenhuler der vi blant annet så en «innenfjells» foss og stalaktitter og 
stalagmitter.  

 
Den lokale bedriften Burren Smokehouse er ekspert på røyking av laks. Der fikk vi 
smaksprøver og påfølgende lunsj. Nydelig!  
 
Neste punkt på programmet var kystveien til Cliffs of Moher.  

 



  

Heldigvs var vi blitt kjent med sjåføren som var med oss hele uka. Han var trivelig, vennlig, 
galant, punktlig og, ikke minst, dyktig. Kjøreturen gikk på utrolig smale og svingete veier som 
var rammet inn med svære fuchsia-busker og gylne mont brescia.  Kontrasten mellom 
bølgende grønne åser, høye, bratte, mørke klipper, grått skummende hav og klar blå himmel 
var sterk. Alt dette, med en frisk vind som bakteppe, gjorde turen til noe helt spesielt. 
Takknemligheten over å få oppleve slikt, var til å ta og føle på! 
 
Etter en formiddag på egenhånd, ble det Afternoon Tea på Dromoland Castle.  
 

 
 
En opplevelse der både service og servering gav oss en ekstrem luksusfølelse.  
 

Dametoalettet! 
Forkjæling på høyt plan!  



  

  
Dette fortsatte om kvelden; middelalderbankett på Knappogue Castle. Flotte kostymer, 
fengende underholdning, velsmakende mat. Topp aften! 
 
Påfølgende dag satte vi kursen mot Dublin, underveis besøk med innlagt informasjon om 
Irlands historie på Rock of Cashel, et kirkeanlegg fra 1100-tallet.   
I Dublin var vi på sightseeing og besøkte bl.a. Teeling Wiskey Destillery. Ekstra muntert ble 
det da vi ikke fikk kjøpe de edle dråpene vi hadde smakt på - det var nemlig midt i kirketida.  

 
 
Avslutningen på turen ble et nytt høydepunkt; pubkonsert og riverdance med dyktig  band 
og flotte dansere. Herlig stemning!  
 
Takk for en flott tur sammen med en svært trivelig og inkluderende gjeng.  
Tur til Irland anbefales på det varmeste!  
  
Kirsten Kvalbein Egeland 
 
Alle foto Ann-Marie Tonstad Anda 

 


