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Upplev utvalda privata trädgårdar och egendo-
mar, botaniska trädgårdar och specialplantsko-
lor i och runt Dublin och Wicklowbergen. Vi 
bor på 4-stjärniga Grand Hotel i Malahide [1]
som ligger vid havet och har ett fint SPA med 
pool, jacuzzi och bastu.
Var och en flyger till Dublin på egen hand och 
vi samlas till en gemensam middag på hotellet 
lördag den 10 maj. Till Malahide tar man sig 
enkelt från Dublins flygplats med lokalbussen. 

Söndagen tillbringar vi i 
Dublin med början i The 
National Botanic Gardens 
[5]. Trädgårdarna som 
öppnades 1795 är Irlands 
främsta centrum för botanik 
och trädgårdsodling. På ef-
termiddagen besöker vi först 
The Dillon Garden [10] som 
ägs av en av Irlands mest 
kända trädgårdsprofiler. I 
denna eleganta trädgård 
finns intressanta växter från 
hela världen. Efter detta 
åker vi till Shirley Beatty’s 
Garden som är en liten rad-
husträdgård med sällsynta 
växter samlade under 50 år.
Måndag morgon tar vi 
vår buss till Sandyford och 
Lambs Cross Garden. I 
denna trädgård finns alpi-

ner, tråg, woodlandväxter samt många träd och 
buskar. Sen åker vi vidare till The Van der Lee 
Garden i Kilternan. En färgrik trädgård med 
perenner, woodland, grusträdgård m.m. En en-
kel lunch serveras i Knockrose Garden. Dagens 
sista besök blir i Mount Venus Nursery, en un-
derbar liten plantskola uppe i bergen.
Tisdag morgon besöker vi Rathmichael 

Lodge en ljuvlig oas med massor av perenner. 
Nästa trädgård är Corke Lodge [9]. En hemlig 
trädgård med elegant struktur och oväntade 
upplevelser. En gemensam lunch avnjuts i Hun-
tingbrook, en spännande skogsträdgård med 
färgstarka rabatter och exotiska kombinatio-
ner. Dagens avslutas i June Blakes Garden [7]
som ligger i nära anslutning. Hon är en känd 
trädgårdsperson med färgstarka rabatter och 
spännande arrangemang. På kvällen blir det 
pubbesök med mat och underhållning.
Onsdag förmiddag tillbringar vi i the The 
Garden Exhibition Centre i Kilquade. En 
utställning med 20 st idéträdgårdar samt en 
plantskola. På eftermiddagen besöker vi Mount 
Usher Gardens [2, 8]. En storslagen och intim 
skogsträdgård med vindlande rabatter och pro-
menadstråk längs forsande vattendrag.
Torsdagen inleds med The Bay Garden [6] i 
närheten av Wexford. En fantastisk trädgård 
med många olika rum. Efter lunchpaus i Avoca 
ägnar vi eftermiddagen åt Kilmacurragh Bota-
nic Gardens där vi även får en guidad tur.
Sista utflyktsdagen startar i Powerscourt Gar-
dens [3, 4], några mil söder om Dublin. Dessa 
trädgårdar är troligen de finaste på ön. Särskilt 
sevärd är den japanska trädgården med bambu 
och kinesiska barrträd. Det finns även ett 122 
m högt vattenfall. Sista besöket blir i Garden 
Centre at Avoca, Kilacanogue. Veckan avslutas 
med en gemensam middag på hotellet.
Du anmäler dig genom att betala in 800 kr på 
STA:s bankgiro nr 115-4251 samtidigt som du 
skickar ett meddelande till Ann-Christine 
Holmgren, helst per mail. Meddela samtidigt 
om du önskar dubbel- eller enkelrum. Antalet 
enkelrum är begränsat men det går bra att dela 
rum även om du reser ensam. Senaste anmäl-
ningsdag är 30 januari. Slutlikviden ska sedan 
betalas i början av mars.

Följ med STA till Irland
Den gröna ön 10–17 maj 2014

Ann-Christine Holmgren
text

Det är nu flera år sedan STA 
arrangerade en trädgårds-

resa i Europa. Men nu är det 
äntligen dags igen! Tag chan-
sen att se Irlands fantastiska 

trädgårdar i sällskap med 
likasinnade.
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1. Grand Hotel Malahide

2. Mount Usher Primula Walk

3, 4. Powerscourt Gardens
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Resfakta
Resan utgår från Dublin 10–17 maj
Pris i dubbelrum ca 8 800 kr
Pris i enkelrum ca 11 700 kr

Detta ingår
Hotell med frukost 7 nätter
3 middagar
3 luncher
entréavgifter
6 dagars bussresa

Detta tillkommer
Individuell flygresa t.o.r.
3 middagar
3–4 luncher

Priset är preliminärt och beräknat på
eurokurs 8,80 samt 40 deltagare.
Frågor kan ställas till:

Ann-Christine Holmgren
Falks backe 3, 146 40 Tullinge
Tfn 08-778 6918, 070-549 6918
ann-christine.holmgren@bredband.net

Länkar
www.thegrand.ie
www.botanicgardens.ie
www.dublingardens.com
www.gardenworld.ie
www.mountvenusnursery.com
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5. The National Botanic Gardens, 
Dublin.

6. The Bay Garden

7. June Blakes Garden

8. Mount Usher Gardens

9. Corke Lodge

10. The Dillon Garden


