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Med Henrik Bach Mortensen til
Dublin, Belfast og London
1.-5. november 2021
Den 1. januar 1973 tilsluttede Storbritannien
(UK) og Irland sig det daværende EF Danmark fulgte med, da UK var vores
vigtigste handelspartner. Siden da, blev det
europæiske samarbejde tættere, EF blev til
EU og Danmark tilhørte ofte sammen med UK
de mere tilbageholdende og skeptiske i det
europæiske samarbejde.
I løbet af 70’erne blussede urolighederne op i
Nordirland og fortsatte indtil 1998, hvor
Belfastaftalen satte en stopper for konflikten.
Siden da har der været nogenlunde ro på hele
øen og specielt i Republikken Irland tog
økonomien et tigerspring fremad indtil krisen
i 2008-9 satte en stopper for eventyret.
Med UK’s udtræden af EU pr. 1. januar 2021 er nye udfordringer stødt til: Er grænsen mellem
Republikken Irland og Nordirland en åben bagdør fra EU til UK? Hvordan opfatter irerne deres rolle i
forholdet mellem EU og UK? Hvad betyder det for erhvervslivet og for økonomien? Styrer man på ny
mod uroligheder i Nordirland? Dette forsøger vi at få svar på under vores besøg i Dublin og Belfast.
I London hører vi om de første erfaringer udenfor EU – er UK på vej mod opløsning eller er det gået
bedre end frygtet? Hvordan går det med samhandelen med EU? Hvad er der sket med de mange EUborgere, der arbejdede i EU? Har sygehusvæsenet lidt under afvandring samtidig med en Corona krise?
Takket være sit mangeårige arbejde i det
europæiske parti ALDE, hvor bl.a. Venstre er
medlem, har Henrik Bach Mortensen
forbindelser til de liberale partier i både Irland
og UK. Det giver os muligheden for at se
udfordringerne fra et irsk/britisk synspunkt –
hvilket i sig selv spændende.
Tag med på denne rejse og find ud af, om vi
stadig har noget til fælles med vore venner i
Irland og UK.
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Foreløbigt rejseprogram:
Mandag d. 1. november
Kl. 06.40
Afrejse fra Billund med SAS via København
Kl. 10.40
Afrejse fra København med SAS mod Dublin
Kl. 11.40
Ankomst Dublin Lufthavn – efter ankomst er der tid til en sandwich el. lign. Inden
bustransfer til centrum.
Kl. 14.00
Besøg på Danmarks Ambassade i Irland. En fremtid i EU uden UK.
Kl. 16.00
Besøg på Jameson’s Whiskey Distillery
Ca. 18.00
Indkvartering på The Fleet Street Hotel el. lign beliggende i centrum
Kl. 19.30
Line Dance og middag (tilmelding – ikke inkl.)
Tirsdag d. 2. november
Kl. 9.00
Møde i Irlands Parlament Lienster House med Senator Timmy Dooley fra
regeringspartiet Fienna Fail. Rundvisning i Parlamentet.
Kl. 11.30
Møde med Erhvervsorganisationen IBEC om Irsk økonomi efter Brexit.
Kl. 13.00
Afrejse fra Dublin mod Belfast
Ca. 15.00
Undervejs mod Belfast besøg på en “cross border” virksomhed beliggende nær grænsen
til Nordirland, fx Lakeland Dairies, se https://www.lakeland.ie/
Ca. 19.00
Ankomst Belfast – indkvartering på Ramada by Wyndham efterfulgt af middag (inkl.)
Onsdag d. 3. november

Stormont – Nordirlands Parlament
Formiddag
Erterm.
Kl. 17.30
Kl. 20.35
Kl. 21.45
Ca. 23.30

Besøg i Stormont (parlamentet). Møde med Alliance of Northern Ireland i Stormont
Herefter fri til frokost og egne opdagelser, fx Titanic Museet
Møder med protestanter og katolikker om Good Friday agreement og Brexit
Transfer til Belfast International Airport for fly til London
Afrejse fra Belfast til London med easy jet
Ankomst London Luton – herfra bustransfer til London
Ankomst Waterloo Hub Hotel, indkvartering – 2 overnatninger
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Torsdag d. 4. november
Kl. 9.00
Besøg på den danske ambassade: UK efter Brexit
Kl. 11.30
Churchill and The Cabinet War Rooms. Rundvisning med guide.

Kl. 15.00
Kl. 18.00

Møde med Baroness Sal Brinton medlem af House of Lords. Rundvisning i Houses
of Parliament.
Møde med Liberal International i The National Liberal Club: Oplæg om liberale andre
steder i verden, rundvisning og middag

Fredag d. 5. november
Formiddag
UK, EU og Danmark efter Brexit. Møde med liberal politiker.
Herefter tid til egen oplevelser
Kl. 14.30
Bustransfer fra Waterloo Hub Hotel til London Heathrow Airport
Kl. 18.40
Afrejse fra London Heathrow med SAS mod København
Ca. 21.35
Hjemkomst København
Alle tider er lokaltider - Ret til ændringer forbeholdes
Priser pr. person:
Grundpris i dobbeltværelse:
Medlemspris, medlem af Venstre:
Tillæg for enkeltværelse:
Tillæg for kuffert t/r:

7.695,- kr.
6.995,- kr.
1.350,- kr.
600,- kr.

Grundprisen inkluderer:
 Flytransport Billund/København-Dublin, Belfast-London og London-København inkl. håndbagage
 Bustransport, hvor påkrævet
 4 overnatninger inkl. morgenmadsbuffet
 Middag i Belfast og i Den liberale Klub i London
 Faglige besøg og arrangementer
 Alle entreer
 Dansk rejseleder
 Alle afgifter inkl. dansk moms
Grundprisen inkluderer ikke: Drikkevarer og yderligere måltider.
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Praktiske oplysninger
Tilmelding/betaling:
Til Fogt Studie- & Grupperejser – nemmest på www.fogtrejser.dk/tilmeldingsblanket Find den ønskede
rejse og udfyld blanketten. Som medlem af Venstre får du rabat på rejsen - husk at skrive dit
medlemsnummer nederst på blanketten under ”Bemærkninger”.
Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os telefonisk på tlf. 6914 1300 eller på mail til
rejsmed@fogtrejser.dk.
Efter modtagelse af din tilmelding fremsender vi faktura på depositum, 2.000 kr. samt evt.
sygdomsafbestillingsforsikring. Restbeløbet faktureres til betaling 61 dage før afrejsen.
Bemærk: Deltagelse forudsætter at deltageren er vaccineret mod COVID-19 og at alle lokale regler vedr.
COVID-19 følges undervejs.
Rejseforsikring: Det gule sundhedskort dækker kun i Danmark. Rejseforsikring, der dækker sygdom og
hjemtransport skal derfor tegnes inden afrejsen. Kontakt dit forsikringsselskab eller spørg Fogt Rejser. Det
blå EU-sygesikringskort skal medbringes (gælder også i UK).
Flyrejsen: Ud- og hjemrejse er baseret på de flyafgange, der var tilgængelige ultimo marts 2021. Der tages
derfor forbehold for flyændringer.
Bemærk: Ved udrejse fra Billund er hjemrejse fra London til Billund ikke inkluderet i rejsen. Der er
flyforbindelse med Ryanair fra London Stansted til Billund fredag aften kl. 19.40 med ankomst Billund
22.15. Denne hjemrejse sker på egen hånd og for egen regning.
Hotelkvalitet: Undervejs bor vi på gode, centralt beliggende 3-stjernede hoteller. Alle værelser med
bad/douche, hårtørrer, sikkerhedsboks, radio/tv og wi-fi.
Indkvartering: Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden, er dette muligt såfremt en
anden enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves tillæg for enkeltværelse – også
såfremt den ene af personerne melder fra pga. sygdom eller lign.
Rejsen gennemføres i.h.t. vore almindelige betingelser der vedlægges faktura.
Husk pas!
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