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Grundförslag för studieresa till Irland – allmänt lantbruk 
 
Den mytomspunna gröna ön är känd för sin gästfrihet med varm atmosfär. Lantbruket är en 
viktig del av landets ekonomi, framför allt inom mjölk- och fårproduktionen där man på vissa 
ställen lärt sig driva verksamheter under karga förhållande. På ön finns också en snabbt växande 
landsbygdsturism med boende, lokalproducerad mat och aktiviteter blir allt mer viktig.  
 
5 dagar   Dublin - Kilkenny – Cork – Västkusten - Dublin                  
 

Vid ankomsten till Dublin möter vår svensktalande guide och busschaufför upp och tar oss till en 
trevlig pub för lunch.  
 
Första dagen besöker vi en mjölkgård. Det milda klimatet på ön gör att korna kan gå ute större 
delen av året och kraven på stall är inte lika höga som i Sverige. Irländarna älskar sina kor – men 
att ha stiliga stallbyggnader är inte lika prioriterat som i Sverige! Mejerinäringen är en av Irlands 
viktigaste näringar och exporten är viktig. Varumärken som Glanbia och inte minst Baileys Irish 
Cream är kända världen över – kanske möter vi en Bailey-ko! 
   
Incheckning på Hotel Kilkenny där vi äter middag och får tid att flanera runt i omgivningarna 
runt det ståtliga Kilkenny Castle – eller få en guidad visning   
 
Andra dagen besöker vi området runt Cashel, ännu en historisk plats med en pampig ruin av ett 
kloster högt beläget med en härlig utsikt över Irlands böljande landskap 
 
Här besöker vi en fårgård med 1000 mjölkande tackor och ytterligare 700 får har man byggt 
upp en verksamhet med prisbelönade mejeriprodukter, en fårhund i toppklass och en vacker 
vandringsled på ägorna. Ägarens pappa är pensionerad rådgivare inom Teagasc, jämför 
Länsstyrelsen  
 

 
 
 
 
 

http://www.nnresor.se/
http://www.agritourssweden.se/


 

N&N resor Agritours Sweden, Malma Gård, S - 533 96 Götene 
Tel: +46-511-502 46, Fax: +-46-511-551 58 

 e-mail: info@nnresor.se 
 www.nnresor.se, www.agritourssweden.se 

 

 

 
 
 

Vi reser sedan söderut mot Cork där vi övernattar innan resan går vidare västerut. 
 
Här finns bland annat en gård med vattenbufflar som gör härlig mozzarella och andra ostar och 
förstås ett flertal spännande mjölk och köttproducenter som vi kan välja mellan på våra besök. 
Alla med sin historia och sina framtidsplaner. 
 
När man reser på västra Irland är en båttur längs den spännande västkusten förstås en fin 
upplevelse och en traditionell fish and chips serverad i en charmig fiskehamn sitter aldrig fel! 
 
På väg tillbaka mot Dublin stannar vi vid Irish National Stud. Hästkapplöpning är viktigt på 
Irland och vi får höra om uppfödningen av hästar som ska nå världstoppen. Hästarna ska bo 
vackert och här finns också en japansk trädgård  
 
Resan avslutas i Dublin med en fartfylld Irish show där vi får både traditionell irländsk sång och 
en dans med snabba fötter mot scengolvet.  
 
Ölbryggeri och whiskeytillverkning finns utspridda över ön och stoppas in efter önskemål 
 
Vill din grupp vandra eller rida i det vackra landskapet – det finns mycket att välja på som vi kan 
ordna. 
 
 
 
Hur ser din önskeresa till Irland ut? Hör av dig till oss för en kostnadsfri offert! 
 
 
 
 

 
 

http://www.nnresor.se/
http://www.agritourssweden.se/

