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GASTVRIJ &
INTRIGEREND IERLAND
Ierland
Dag 1 • België - Newport
Via Calais nemen we de overzetboot naar Dover waarna we verder reizen richting Newport. We overnachten in het ***hotel Holiday Inn
Newport.
Dag 2 • Newport - Cork
Eenmaal gearriveerd op Ierse bodem rijden we verder naar Cork. We logeren twee nachten in het ****hotel Clayton Cork City Center.
Dag 3 • Cork
Samen met onze gids verkennen we de charmante havenstad Cork. We sluiten deze ochtend af met een bezoek aan Blarney Castle (facultatief
± € 16 pp), waar de moedigen onder ons een poging kunnen wagen om de Blarney stone daadwerkelijk te kussen. Na het vrije middagmaal
trekken we oostwaarts naar Old Head en het pittoreske Kinsale. Met zijn felgekleurde huisjes de ideale omgeving om in onze vrije tijd heerlijk
wat in rond te kuieren. Tegen de avond keren we terug naar het hotel.
Dag 4 • Ring of Kerry
De ‘Ring of Kerry’ is één van de bekendste routes van Ierland. Met zijn indrukwekkende uitzichten op zee, de hoge bergen en de grillige
kustlijn een ware streling voor het oog. Tijdens de rondrit maken we verschillende fotostops en bezoeken we o.a. Aghadoe, Waterville en
Sneem. Net voor het avondmaal wonen we nog een demonstratie bij van een herdershond op een schapenboerderij (facultatief ± € 7 pp).
Tegen de avond installeren we ons in het *** Parkavon hotel in Killarney. In augustus brengen we de nacht door in het Brandon Hotel in Kerry.
Dag 5 • Killarney - Connemara - Galway
We rijden een stukje door het overweldigende landschap van de Connemara en komen aan in Galway, vorig jaar nog de culturele hoofdstad
van Europa. We bezichtigen o.a. de overblijfselen van de middeleeuwse omwalling en de groene kathedraal. We verblijven vanavond in het
****hotel Maldron Oranmore Galway.
Dag 6 • Galway - Kilkenny - Carlow
Vooreerst trekken we naar Rock of Cashel, een unieke archeologische site gelegen op een 60 meter hoge rots met daarop de ruïnes van de
kathedraal van Sint-Patrick (facultatief ± € 8 pp). Aansluitend op de stadswandeling in het middeleeuwse centrum van Kilkenny volgt voor de
liefhebbers van een heerlijk Ale-bier een interessante toelichting in de Smithwick Brewery experience (facultatief ± € 12 pp). We nemen - al
of niet een beetje in de wolken - onze intrek in het ***hotel Seven Oaks in Carlow.
Dag 7 *• Carlow - Dublin
Onze eerste stop maken we in Glendalough, waar zich nog de restanten van een klooster met een hoge toren bevinden (facultatief ± € 5 pp).
De ‘derde mooiste tuin van de wereld’ bewonderen we in Powerscourt Estate (facultatief ± € 12 pp). We verblijven de volgende twee nachten
in het ****hotel Maldron Parnell Square Dublin.
*wettelijk verplichte rustdag van de chauffeur

Dag 8 • Dublin
In de Ierse hoofdstad maken we een stadswandeling langs de mooiste bezienswaardigheden waaronder St. Stephen’s Green Park, Grafton
Street, de trendy wijk Temple Bar en O’Connell Street. Na het vrije middagmaal is er tot aan de avond vrije tijd. Het ideale moment om met
een lekkere Guinness op een terrasje na te genieten of nog even een geschikt souvenir te vinden. Een interessant alternatief is een bezoek
aan Trinity University met de prachtige bibliotheek en het wereldvermaarde ‘Book of Kells’ (facultatief ± € 14 pp).
Dag 9 • Dublin - Wrexham
Na een verkwikkende nachtrust zetten we onze terugreis verder en bereiken we met de overzetboot Holyhead. Onze laatste nacht brengen
we door in het ****hotel Ramada Wrexham.
Dag 10 • Wrexham - België
Met de ferry reizen we terug richting Calais, waarna we onze terugtocht inzetten naar België.

HOTELS *** & ****

Ligging: meestal vrij centraal gelegen
Uitrusting: mooie hotels met restaurant, bar, lift, wifi, soms zwembad,
comfortabel ingerichte kamers met bad of douche, toilet, tv en airco
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangen menu

INBEGREPEN

•
•
•
•
•

**** PRINCESS CLASS AUTOCAR
Overzetboot Calais - Dover, Dover - Calais
Overzetboot Groot-Brittannië - Ierland - Groot-Brittannië
Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 10e dag het ontbijt
Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT
• Britse pond

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Internationaal reispaspoort is verplicht
• Elektriciteit: best een wereldadapter meenemen
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

10 dagen / 9 nachten
halfpension
Vertrekdata

Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

20 mei 22

€ 1520

19 augustus 22

€ 1535

Toeslag

Prijs per persoon

Eenpersoonskamer

€ 640

Opstapplaats: C
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