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Grundförslag för studieresa till Irland 
Baserat på resa genomförd hösten 2018 
(F=frukost, L=lunch, M=middag) 
 
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.  
Beroende på hur många dagar man vill resa kan man välja, som här enbart den östra delen, man 
kan lägga till västkusten med sin spännande kustlinje och Nordirland som ju är en del av 
Storbritannien med andra villkor för lantbruket. 
 
Dag 1, torsdag 2018  Sverige-Dublin-Kilkenny                    (-/L/M) 
 

 Avresa med flyg till Dublin 
 Svensktalande guide samt busschaufför möter upp.  
 Lunch serveras på restaurang nära flygplatsen. 
 Transfer mot Kilkenny. 
 Studiebesök på mjölkgård nära Athy. 

Gården består av 100 ha egen ägd samt 80 ha arrenderad mark. I dagsläget har man 180 kor 
med målet  att ha 500 kor till år 2020. Mestadels Holstein Friesian. Ägaren är verksam i det 
globala livsmedelsföretaget Glanbia med huvudsäte i Kilkenny. Han är också chef i Irsih Cattle 
Breeding Fed ach vice ordf i Progressive Genetics 

   
Incheckning på Hotel Kilkenny    
Middag serveras på en pub eller restaurant i Kilkenny. 
Övernattning i Kilkenny. 
 

Dag 2, fredag  2018 Kilkenny-Fethard-Cashel-Kilkenny              (F/L/M) 
 

               Frukost serveras på hotellet. 
Avresa mot Fethard. 

      
Studiebesök på en fårgård nära Cashel.  
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  
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Lunch serveras i Cashel. 
I samhället Cashel finns också det välbesökta Rock of Cashel, på en höjd på Golden Vale finns ett 
flertal spektakulära medeltida byggnader. Besöket är inte planerat i programmet men kan 
läggas till mot utbyte av besök eller längre program. 
http://www.heritageireland.ie/en/south-east/rockofcashel/ 
 
Återresa till Kilkenny för besök på en spannmålsgård med 500 ha blandad 
växtodling; vintervete, oljeväxter och havre. Lantbrukaren äger alla sina maskiner 

    
Middag serveras på pub eller restaurang i Kilkenny. 

    Övernattning på samma hotell. 
 
 
Dag 3, lördag 2018 Kilkenny-Dublin                  (F/L/M) 
 

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. 
Resan går mot Dublin.  
 
Studiebesök på nötköttsgård nära Portlaoise. Gården är på 70 ha med 80 dikor för 
som föds upp till slakt. Ägaren är medlem i ”Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme”.  

 
Besök på Irish National Stud i Tully, Co. Kildare                

 
Lunch serveras i Portlaoise. 

    
Besök på Rye River Craft Brewery nära Celbridge, unikt eftersom det är det första       
nytillkomna bryggeriet under de senaste 100 åren. Rundvandring där du får ta del av 
varje del i produktionen och avsluta med provsmakning. ryeriverbrewingco.com 
 
Fortsatt färd till Dublin. 
Incheckning på Davenport Hotel.  
Middag serveras på pub eller restaurang. 
Övernattning i Dublin  

  

 
Dag 4, söndag 2018 Dublin-Sverige                      (F/-/-) 
 

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. 
Sightseeing tur i Dublin, i buss.  
 
Färd till Dublin Airport för flyg tillbaka till Sverige 


