
G8-topmøde: Pressebesøg inden mødet
Tourism Ireland tager varmt imod nyheden om, at Nordirland skal være vært for dette års G8-topmøde.

Mødet mellem lederne fra verdens otte rigeste lande kommer til at finde sted i juni måned på det femstjernede Lough Erne Hotel & Golf Resort
i Enniskillen i County Fermanagh. Det bliver et af de mest højtprofilerede events, Nordirland nogensinde har oplevet.

Barack Obama er blandt dem, der sætter kursen mod Fermanagh for at deltage i topmødet, sammen med den tyske kansler Angela Merkel og
den britiske premierminister David Cameron. "Jeg vil gerne have, at verden ser, hvor fantastisk et sted Nordirland er", sagde Cameron.

Hvad kunne give en bedre oplevelse af denne mindeværdige begivenhed end at besøge Fermanagh og omegn i forvejen og opdage
områdets rige kultur og historie? Ud over at deltage i selve topmødet, selvfølgelig.

* Vi søger netop nu deltagere til en 3-dages grupperejse for pressefolk inden G8-topmødet fra den 27. til den 29. maj. Målet med denne
presserejse er at udforske County Fermanagh og de omkringliggende områder, opleve den lokale kultur og historie og nyde nogle af de ting,
som G8-lederne kommer til at nyde! Der er et begrænset antal pladser, så hvis du er interesseret, vil jeg opfordre dig til at kontakte mig så
hurtigt som muligt (kontaktoplysninger nedenfor).

2013 har indtil videre været et helt exceptionelt år for Nordirland. Derry~Londonderry, som er Storbritanniens kulturby i 2013, har været et
epicenter for glæde og spændende begivenheder, lige siden åbningskoncerten med Sons and Daughters i januar. Vi er blevet lovet, at byen
fortsat vil leve op til sit slogan om at være ‘LegenDerry’ i resten af 2013, og det fantastiske program er fyldt med events, fra overrækkelsen
af Turner-prisen til Fleadh Ceoil na hEireann, verdens største fejring af den irske kultur.

Kommentarer til redaktøren:

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

For yderligere oplysninger, medieforespørgsler eller deltagelse i grupperejsen for pressefolk kan du kontakte Cian O’Callaghan på
cocallaghan@tourismireland.com eller på tlf. +45 33 17 72 34

Kommentarer til redaktøren

For yderligere information om Irland kan du besøge vores hjemmeside www.ireland.com

Du kan finde vores opdaterede medierum på http://media.ireland.com.

Vidste du det?

Faldo-banen, en af de to Championship-golfbaner ved Lough Erne Resort, er designet af den seksdobbelte Major-vinder Nick Faldo.
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