PROGRAM: PILEGRIMSVANDRING I IRLAND
6 frokoster, 1 lunsj, 5 nistepakker og 6 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Waterford – den irske pilegrimsvandringens vugge
Lunsj, middag
På flyplassen i Dublin venter vår norske reiseleder. Sammen setter vi kurs mot Waterford
hvor vi møter vårt vertskap Elaine og Phil som vil gi oss mer informasjon om uken som
venter. Vi får en varm velkomst som inkluderer en lett lunsj med et historisk preg og sang i
Choristers Hall, som er en korsal med røtter tilbake til det 13. århundre.
Den lokale historikeren Donnchadh O'Ceallachain tar oss med på en skreddersydd tur til
Vikingtriangelet og museet som stiller ut Waterfords skatter. Prisbelønte Waterford
Treasures består av tre museer i Vikingtriangelet som ligger i selve hjertet av dette som er
Irlands eldste by. Museene ligger i kort avstand seg imellom og byr på Waterfords 1100 år
gamle historie som stammer tilbake fra år 914, da byen ble grunnlagt av fredløse vikinger
som reiste hit langs sjøveien.
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Det blir satt av tid til et besøk ved kystlandsbyen Tramore for en enkel spasertur langs
stranden eller promenaden. Vår buss plukker oss deretter opp ved Waterford Treasures og
tar oss til vårt hotell hvor det senere blir middag.
I selve hjertet av Waterford by, med utsikt mot marinaen, ligger 4-stjerners-hotellet Tower
Hotel & Leisure Centre. Hotellet har kanskje byens mest sentrale beliggenhet og utsikt mot
Reginald's Tower, som ligger rett ved det levende Vikingtriangelet. Her kan du ta et
avslappende bad i fritidssenteret eller nyte utsikten over en kaffekopp i hotellets nylig
renoverte Pier 37 Bar & Grill. Hobson's Restaurant åpnet i november 2018 og er blitt
populær både blant lokalbefolkningen og tilreisende. Restauranten byr både på spektakulær
utsikt mot Waterfords kai og marina – og serverer delikat frokost og middag hver dag.

Dag 2

Første etappe: fra Cashel til Cahir
Frokost, middag, nistepakke
Tidlig avreise til Cashel. Det vil bli satt av tid til et kort besøk ved kirkeruinen the Rock of
Cashel i forkant av vår første dags vandring. "Kongenes by" var hjemsted for kongene av
Munster, som regjerte i flere århundrer fra praktfulle Rock of Cashel. Det er stort, det er
komplekst, og det er ikonisk – det finnes ikke noe lignende i hele verden, og det finnes
akkurat her i Cashel i hjertet av Tipperary. The Rock of Cashel (Carraig Phádraig) – mer
formelt St. Patrick's Rock – er også kjent som Cashel of the Kings.
Fra Cashel returnerte St. Declan til Ardmore etter sine mange møter med St. Patrick i det 5.
århundre. Du kommer til å føle på historiens sus når du forlater dette ikoniske
pilegrimsområdet i det du vender kursen mot Ardmore.
Vi ankommer Cahir på ettermiddagen. Her vil Cahir House Hotel være vår base de neste to
nettene. Du kan vandre rundt i den historiske byen eller slappe av på hotellrommet før
middag.

Dag 3

Andre etappe: fra Cahir til Goatenbridge
Frokost, middag, nistepakke
Vi forlater hotellet rundt 08.30 på dag to av vandringen vår og returnerer deretter til Cahir
tidlig ettermiddag.
To lokale guider følger med oss på den neste delen av reisen, som går fra Cahir til Lismore og
er en meget velkjent etappe langs St. Declan's Way. Mens vi vandrer av sted med Kevin og
Mark får vi høre mer om menneskene som i tidligere tider har vandret på denne strekningen.
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Ettermiddagen disponerer du som du selv måtte ønske. Utforsk historiske Cahir Castle, bli
med på kajakkpadling på elven Suir eller opplev den kjente Sveitserhytten. Du kan også
benytte anledningen til å nyte en fersk, skummet pint Guinness-øl. Vi samles til felles
middag.

Dag 4

Tredje etappe: fra Goatenbridge til Lismore
Frokost, middag, nistepakke
Dette er den lengste vandreetappen, derfor er avgang satt til litt før klokken 08.00. Den
første halvtimen på vandreturen er den mest utfordrende ettersom vi forserer
Knockmealdown-fjellene ved "Bottleneck Pass" på 537 meters høyde.
Med unntak av denne strekningen går dagens vandring gjennom et bølgende, vakkert og
pittoresk terreng mens vi er på vei mot klosteret Mount Melleray Abbey, nær Cappoquin.
Byområdet Mount Melleray er et av de største høydepunktene langs St. Declan's Way, til
tross for at Mount Melleray ikke eksisterte under St. Declan's tid. Klosteret har vært et
tilholdssted for et samfunn med cisterciensermunker (eller trappistmunker) i omtrent 200
år. I det 18. og tidlige 19. århundre søkte irske menn som ønsket å bli cisterciensermunker til
dette området.
Vi får selskap av lokalhistorikeren Alice O' Donoghue, som leder oss på den siste strekningen
av dagens vandring, som går til Lismore. Før vi returnerer til Mount Melleray Abbey, som vil
være vår base de neste to nettene, får vi tid til en kort visitt ved Lismore Heritage Centre. I
kveld nyter vi vår middag i klosteret. På Mount Melleray overnatter vi på gjesterom, og vi har
mulighet til å delta på morgen- og kveldsbønn i klosteret.
Ved klosteret forenes fortiden og nåtiden på sømløst vis. Prestene utfører sine daglige
rutiner upåvirket av tiden – jordene er dyrket, kyrne blir melket og munkene står opp før
daggry for å be. I tidligere tider var klostrene tilholdssteder for pilegrimer som hadde behov
for å hvile mens de var på reise. I dag er det kanskje mer enn noen gang behov for steder
som preges av ro. Enkelte tradisjoner bør ikke gå tapt i den moderne verden!

Dag 5

Fjerde etappe: fra Lismore til Aglish
Frokost, middag, nistepakke
Vi følger Blackwaterelvens vannstrømmer som tar oss i retning Cappoquin og videre til
Villerstown før vi når dagens endestopp, Aglish. Senere returnerer vi til Lismore på
ettermiddagen for middag før bussen tar oss til Mount Melleray om kvelden.
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Lismore er et sted du uten tvil vil forelske deg i mens du vandrer gjennom sjarmerende
gater. Lismores innbyggere er med rette stolte over stedets lange og unike historie, som har
røtter tilbake til St. Carthages ankomst i år 636 e.Kr. Lismore var tidligere en universitetsby
som tiltrakk seg studenter fra hele Europa. Byen ligger vakkert plassert ved Blackwaters
skogkledde elvebredd og har en katedral som står på grunnen til klosterskolen som hadde
sitt aller beste omdømme i det 9. og det 10. århundre. Det finnes knapt noe sted som likner
Lismore.
Alice O’Donoghue, som representerer Lismore Heritage Centre, guider oss ned åssiden og
over Blackwaterelven. Her får vi kjenne på den mystiske tiltrekningskraften dette stedet
hadde på reisende som opp gjennom århundrene har besøkt Lismore for å studere, besøke
havnen Youghal ved Blackwater og følge hovedveien Bealach Eochaille langs stien St.
Patrick's Cow, som forbinder Lismore med det indre landet.
Slottet bærer fortsatt preg av fortiden og har en slags mystikk over seg. De høye veggene
skjuler historier som aldri er blitt fortalt, mens elven renner rolig nedenfor og snor seg som
om den bevisst har formet seg etter de mange menneskene som tidligere har vandret langs
elvebredden.

Dag 6

Femte etappe: fra Aglish til Ardmore
Frokost, middag, nistepakke
Vår siste dags vandring fører oss gjennom et vakkert landskap med bølgende daler og åser til
et område der havet gradvis åpner seg opp foran oss før vi ankommer Ardmore. Vi samles
ved St. Declan's Brønn for en felles markering. Her vil du kjenne på en mestringsfølelse etter
å ha vandret de hundre kilometerne (62 miles) hele veien fra Cashel til Ardmore, akkurat
som St. Declan selv gjorde for mer enn 1600 år siden.
På en pilegrimsvandring er det ikke destinasjonene som teller, det er vandreturen mellom
dem. Det kan bli gjort et unntak i Ardmore. Her, langs strandkanten, føles det som om vi har
reist tilbake til tiden da St. Declan grunnla sin egen klosterbosetning på åsene rundt år 416
e.Kr. Declan trakk seg tilbake til en liten celle nedenfor bosetningen, med utsikt til bukten.
Kirkeruinen og Den hellige brønnen ligger her fortsatt til minne om St. Declan.
Vi spiser en enkel lunsj før vi reiser med privat buss tilbake til Waterford, der vi overnatter på
Tower Hotel. Det blir festmiddag i hallen som tidligere huset 1200-tallets korsangere i
Waterford Treasures og en overrekkelse av stemplede pass som en markering av at du har
fullført St. Declan's Way.
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Dag 7

Hjemreise
Frokost
Med dette runder vi av vårt pilegrimseventyr i Waterford. Det blir tidlig frokost og avgang
fra hotellet til flyplassen i Dublin. Takk for turen!

REISEBETINGELSER
Dette er inkludert
• Flyreise t/r Oslo-Dublin med SAS
• 6 overnattinger med frokost
• 6 middager hvorav festmiddag den siste kvelden i Chorister's Hall fra det 13. århundre
• Nistemat til vandringene
• All lokal transport under oppholdet
• Bagasjetransport mellom overnattingsstedene
• Mottakelse og orientering om oppholdet i Waterfords Middelaldermuseum
• Håndplukkede lokale guider følger med på deler på vandringene
• Private, guidede turer til Waterford's prisbelønte Vikingtriangel, Waterford Treasures,
Middelaldermuseet og Lismore Heritage Town
• St. Declan's Way Camino pass og stempel for gjennomført reise
• Norsk reiseleder møter gruppen på flyplassen i Dublin og følger med på hele turen i Irland

Dette er ikke inkludert
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Drikkevarer
• Tips
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Om vanskelighetsgrad: Krevende. Vi skal gå 20-23 km pr dag, starter tidlig og bruker dagen. Slik får vi litt egentid
før middag. Turen krever stamina og god fysisk form. Landskapet er variert hva gjelder opp- og nedstigninger, og
er utrolig vakkert. En av dagene skal vi over et pass på 537 moh.
Hver dag får du en historie om stedene vi passerer lang vandreruten. St Declan's Way handler ikke bare om å
komme fram, men like mye om å være underveis - på pilegrimsruten fra Cashel til Ardmore. Faîlte Ireland velkommen til Irland!
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