
                                       

 
 

 
 
Kursus Irland 8.-12. november 2021 
 
Endelig er programmet nogenlunde klar for vores kursus i Irland. Det er udarbejdet i 
samarbejde med FRDKs søsterforening i Irland kaldet BASE Ireland. Deres sekretær, 
Michael Costello, har lagt arbejde i at finde hoteller, leje bus og lave foreløbige aftaler 
om besøg hos landmænd, der dyrker CA og/eller pløjefrit med såvel ren planteavl som 
med kvæg – kødkvæg og mælkeproduktion. 
Med på kurset er blandt andre Søren Ilsøe – og Niels Damsgaard Hansen er rejseleder 
og sørger for oversættelse til dansk ved besøgene, hvis det er ønsket. 
Hvilke landmænd, vi besøger de enkelte dage, har vi endnu ikke fået at vide. Men de 
syv landmænd er sandsynligvis: 
 
Navn   Twitter konto 
Patrick Mulhall @pmulhall1 
Louis Mc Auley @LouisMcAuley 
Tom Tierney  @TomTierney18 
Tommy Tierney @tierney1981_t 



Michael Costello @nookost 
Ned O’brien  @glavinsfield 
Rob Colman  @robbycoleman 
  
Prisen for at deltage er 7.150 kroner + moms i delt dobbeltværelse og 8.900 + moms 
kroner i eneværelse. Prisen inkluderer gode hoteller, halvpension i Irland (se i 
programmet) uden drikkevarer til aftensmaden, buskørsel og besøg som anført i 
programmet.  
 
Du skal selv købe flybillet – forslaget er at bruge de forbindelser med Ryan Air, der er 
nævnt i programmet. Hvis du ønsker det, kan Niels Damsgaard Hansen godt købe din 
flybillet til dagspris med et tillæg på 250 kroner + moms pr. billet, såfremt du 
fremsender dit navn præcis, som det står i dit pas. 
 
Sidste frist for tilmelding og betaling er fredag 29. oktober – men jo før, desto 
større chance er der for at købe flybilletten til en fornuftig pris. 
 
Tilmelding til niels@rejsogoplev.dk – se blanket efter dagsprogrammet med de 
oplysninger, der er nødvendige. Eller udfyld gerne blanketten og send den. 

 
Dagsprogram 
(alle tider er lokale og ændringer vil forekomme) 

 
Mandag 8. november 
21.55 Ryan Air FR633 fra Københavns Lufthavn (købes til dagspris) 
23.15 Ankomst Dublin 
 
18.10 Ryan Air FR6743 fra Billund (købes til dagspris) 
19.15 Ankomst Dublin 
 
Vi skal bo fem minutters gang fra terminalen på hotel Clayton.  
 
Der er ingen aftensmad inkluderet denne aften 
 
Tirsdag 9. november 

Morgenmad på hotellet 
07.30 Bussen kører fra hotellet 
 Landbrugsbesøg – hvilken landmand kommer senere 

Stop for at købe frokost på en tankstation eller lignende (ikke inkluderet) 
Landbrugsbesøg – hvilken landmand kommer senere  
Ankomst til Midlands Park Hotel 
Jessop Street, 
Portlaoise, Co. Laois, 
R32 KV20 Ireland 

19.00 Aftensmad på hotellet (inkluderet uden drikkevarer) 
 
Onsdag 10. november 

Morgenmad på hotellet 
08.00 Bussen kører fra hotellet 



 Landbrugsbesøg – hvilken landmand kommer senere 
Stop for at købe frokost på en tankstation eller lignende (ikke inkluderet) 
Landbrugsbesøg – hvilken landmand kommer senere  
Ankomst til Charleville Park Hotel 
Limerick Rd, Rathgoggan North,  
Charleville, Co. Cork, P56 V268 

19.00 Aftensmad på hotellet (inkluderet uden drikkevarer) 
 
Torsdag 11. november 

Morgenmad på hotellet 
08.00 Bussen kører fra hotellet 
 Landbrugsbesøg – hvilken landmand kommer senere 

Stop for at købe frokost på en tankstation eller lignende (ikke inkluderet) 
Landbrugsbesøg – hvilken landmand kommer senere  
Ankomst til Glenroyal Hotel & Leisure Club 
Straffan Road, Maynooth, Co.  
Kildare, W23 C2V1 
Aftensmad på hotellet (inkluderet uden drikkevarer) 
 

Fredag 12. november  
Morgenmad på hotellet 

08.00 Bussen kører fra hotellet 
Landbrugsbesøg – hvilken landmand kommer senere 
Stop for at købe frokost på en tankstation eller lignende (ikke inkluderet) 

 
16.35  Seneste ankomst til lufthavnen i Dublin 
 

Aftensmad på egen hånd i lufthavnen (ikke inkluderet) 
 
18.35 Ryan Air FR633 mod København 
21.45 Ankomst til København 
 
19.55 Ryan Air FR6742 mod Billund 
22.50 Ankomst til Billund 



Tilmeldingsblanket kursus Irland 8.-12. november 2021  
 
Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas): 
 
Adresse: 
 
Evt. navn og adresse til fakturering: 
 
Mobil:             Fastnet: 
 
E-mail: 
 
I dobbeltværelse 7.150 kr. pr. person - evt. sammen med: 
 
Eneværelse tillæg 1.750 kr. pr. person - sæt x, hvis ønsket: 
 
Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - ja 
sæt kryds:  
 
Prisen kan forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 15 deltagere (de 
tilmeldte bliver spurgt herom).  
Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis kurset betragtes som 
erhvervsmæssigt), så spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er 
meget vigtigt at have en gyldig rejseforsikring! Hvis du/I kommer til skade uden at 
være forsikret, kan det blive dyrt. 
Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling 
som følge af sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med 
indbetaling af depositum. Spørg herom. 
Hele prisen for kurset pr. person indbetales på reg. nr. 5470 kontonr. 18 19 422 ved 
tilmelding og senest 29. oktober 2021. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke 
gældende.  
Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når du har betalt. Er kurset 
overtegnet eller aflyses, får du din betaling retur. Ved din annullering efter bekræftelse 
af bestilling er betaling og evt. afbestillingsforsikring tabt. Ved manglende eller for sent 
fremmøde på afrejsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at 
afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre. 
Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk  
eller mobil 51 41 71 58. 
 
 


