
Tilbakemeldinger etter turen til Dublin 2022 

Fra: Harald Bratli <harbra@online.no> 
Sendt: mandag 20. juni 2022 20:51 
Til: Terje Tjelle <terje.tjelle@travelmaker.no> 
Emne: Dublin 
Hei Terje 
  
En liten tilbakemelding fra Postkoret. 
  
Vi hadde en kjempefin tur til Dublin. Hele opplegget var flott og alle var fornøyd. 
Dessverre var det litt utfordringer med flyplassen i Dublin slik at vi måtte vente lenge 
på bagasje ved ankomst og det gjorde at vi gikk glipp av litt sightseeing. 
Lunchen på The Old Storehouse var perfekt og litt sang ble det også. 
  
Innsjekk på hotellet gikk stort sett greit og alle var fornøyd med rommene og standard 
på hotellet, noen savnet nok brunost og skinke, men alle ble mett. Beliggenheten til 
hotellet var perfekt. 
  
Kveldens middag på J.W.Sweetman var god og det ble mye sang til glede for andre 
gjester. 
  
Fredag var vi mange som fikk prøvd apostlenes hester og det ble mange lange skritt 
på vei til Guinness. Besøket her var vellykket og interessant i alle fall for oss som har 
mange år i bransjen. 
Sang i toppetasjen fikk vi ikke til, men noen av oss tok en spontankonsert i 
trappeoppgangen til stor glede for noen. De fleste fikk kjøpt med seg suvenirer fra 
butikken. 
  
Kveldens middag med sang sammen med Dublin Welsh Male Voice Choir ble nok 
høydepunktet, vi hadde en kjempeflott kveld med mye sang til langt på kveld. Veldig 
hyggelige folk i rett alder for oss. 
  
Lørdag formiddag stilte vi oss opp i gågaten og sang på to steder, mange stoppet 
opp og hørte på så veldig gøy. 
  
Kveldens avslutning på Johnnie Fox`s pub var veldig bra, med god mat og god 
underholdning. 
  
Turen hjem ble lang og mange lange køer i Dublin, men vi kom oss igjennom tidsnok 
til flyavgang. 
Kjedelig lang ventetid i København med ekstra forsinkelser på siste fly, men vi landet 
i Bergen 01.30 og alle fikk handlet tax-free og bagasjen kom raskt. 
  
Alt i alt en kjempefin tur med flott opplegg, alle busser kom når de skulle. Hyggelig 
guide som tok oss imot og alt var veldig bra fra deres side. 
Flyplasser og flyselskap er jo en utfordring for tiden, så det er det ikke så mye å gjøre 
med. 
  
Tusen takk for en flott opplevelse i Dublin. 
Mvh. Harald/Postkoret Bergen 
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Fra: Terje Tjelle 

Sendt: mandag 20. juni 2022 kl. 21.50 

Til: Harald Bratli 

Kopi: Pål Christian Møller 

Emne: SV: Dublin - POSTKORET BERGEN 

  
Hei igjen Harald, og VELKOMMEN HJEM fa den grønne øya. 
  
Og tuuuusen takk for hyggelig tilbakemelding. 
Kjekt å høre at dette ble vellykket. 
  
Men bare trist å høre om fly og flyplass utfordringene.  Dessverre er dette vi ser nå 
på flere flyplasser i år, så dette er rett og slett en utfordring for bransjen.  Og jeg kan 
ikke si noe annet enn at dere var heldige og kom dere begge veiene sånn 
nogenlunde når dere skulle. 
  
Men igjen; takk for en utrolig hyggelig tilbakemelding og GOD SOMMER når den tid 

kommer. Så ses vi i september i Bergen  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
TERJE TJELLE 
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